
Протокол № 9
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 31 березня 2020 року

Присутні:  Ломакович А. М.,  Боднар М. Б.,  Бережанський О. О.,
Курач  М.С.,  Врочинська Л. І.,  Киричок  С. В.,  Чик  О.І.,  Райчук  В.М.,
Сеньківська  Г.Я.,  Тимош  Ю.В.,  Антонюк  А.Т.,  Харамбура  І.С.,
Поліщук Ф.Г., Вальчук О.В.,  Бендій О.Ю.

Порядок денний:

1. Про затвердження документації вступних випробувань. 
2. Про організацію та здійснення профорієнтаційної роботи академії в

умовах карантину.

І. СЛУХАЛИ:

Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника
голови приймальної комісії  про  розробку програм вступних випробувань,
програм та питань співбесід, тестових завдань та екзаменаційних білетів, яка
запропонувала затвердити названу вище документацію.

 
УХВАЛИЛИ:
1.  Схвалити  програми  вступних  випробувань,  програм  та  питань

співбесід, тестових завдань та екзаменаційних білетів таким чином:
- Програма  вступного  випробування  та  тести  з  англійської  мови

(для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість
зовнішнього незалежного оцінювання);

- Програма та питання для проведення співбесіди з англійської мови
(для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди); 

- Програма  вступного  випробування  та  тести  з  німецької  мови
(для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість
зовнішнього незалежного оцінювання);

- Програма та питання для проведення співбесіди з німецької мови
(для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди); 



- Програма та тести для фахових вступних випробувань (англійська
мова) для вступу на ІІ курс, ІІІ  курс за нормативним терміном навчання,
ступінь  вищої  освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,
спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська));

- Програма  та  тести  для  фахових  вступних  випробувань  (німецька
мова) для вступу на ІІ курс, ІІІ  курс за нормативним терміном навчання,
ступінь  вищої  освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,
спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька));

- Програма  та  тести  для  фахових  вступних  випробувань  (польська
мова) для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь
вищої  освіти «бакалавр»,  денна та заочна форми навчання,  спеціальність
014 Середня освіта (Мова і література (польська));

- Програма та білети з фахового іспиту (англійська мова з методикою
навчання)  (ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми
навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література); 

- Програма та білети з фахового іспиту (німецька мова з методикою
навчання)  (ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми
навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Німецька мова і література);

- Програма  та  питання  для  додаткового  вступного  випробування
(співбесіда з фаху (англійська мова)) для вступників з інших спеціальностей
(ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,
спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література);

- Програма  та  питання  для  додаткового  вступного  випробування
(співбесіда з фаху (німецька мова)) для вступників з інших спеціальностей
(ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,
спеціальність 014 Середня освіта (Німецька мова і література);

- Програма та тести з німецької мови для всіх спеціальностей (ступінь
вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання);

- Програма  та  тести  з  англійської  мови  для  всіх  спеціальностей
(ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання);

- Програма  та  тести  з  французької  мови  для  всіх  спеціальностей
(ступінь вищої освіти «магістр», денна та заочна форми навчання);

- Програма та білети для вступного випробування  з німецької мови
(ступінь «доктор філософії», денна та заочна форми навчання, спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки);

- Програма та білети для вступного випробування  з англійської мови
(ступінь «доктор філософії», денна та заочна форми навчання, спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки);

- Програма  та  білети  для  вступного  випробування   з  французької
мови  (ступінь  «доктор  філософії»,  денна  та  заочна  форми  навчання,
спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки).

- Програма вступного випробування та тести з української мови та
літератури (для вступників денної та заочної форм навчання на базі повної
загальної середньої освіти та ОКР «молодший спеціаліст», які відповідно до
спеціальних  умов  участі  в  конкурсному  відборі  проходять  вступні



випробування у формі вступних іспитів замість зовнішнього незалежного
оцінювання);

- Програма та питання для проведення співбесіди з української мови
та  літератури  (для  вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі
повної  загальної  середньої  освіти,  які  відповідно  до  спеціальних  умов
участі  в  конкурсному  відборі  проходять  вступні  випробування  у  формі
співбесіди); 

- Програма вступного випробування та тести з історії України   (для
вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі  проходять  вступні  випробування у  формі  вступних іспитів  замість
зовнішнього незалежного оцінювання); 

- Програма та питання для проведення співбесіди з історії  України
(для вступників денної та заочної  форм навчання на базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди); 

- Програма  та  завдання  для  фахових  вступних  випробувань
(українська мова та література (творча робота))  для вступу на ІІ, ІІІ курс за
нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та
заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і
література); 

- Програма  та  тести  для  фахового  вступного  випробування
(історія)   для  вступу  на  ІІ,  ІІІ  курс  за  нормативним  терміном  навчання,
ступінь  вищої  освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,
спеціальність 014 Середня освіта (Історія); 

- Програма та білети з фахового іспиту (українська мова та література
з методикою навчання)  (ступінь вищої  освіти «магістр»,  денна та заочна
форми  навчання,  спеціальність  014  Середня  освіта  (Українська  мова  і
література);

- Програма  та  питання  для  додаткового  вступного  випробування
(співбесіда з фаху (українська мова та література)) для вступників з інших
спеціальностей  (ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми
навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література).

- Програма  та  завдання  для  фахового  вступного  випробування
(педагогічний  малюнок)  для  вступу  на  І  курс  за  скороченим  терміном
навчання,  ступінь  вищої  освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми
навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво);

- Програма  та  завдання  для  фахових  вступних  випробувань
(перевірка  художніх  здібностей)   для  вступу  на  ІІ  курс,   ІІІ  курс  за
нормативним терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та
заочна  форми навчання,  спеціальність  014 Середня  освіта  (Образотворче
мистецтво);

- Програма  для  фахового  вступного  випробування  (основний
музичний  інструмент)  для  вступу  на  І  курс  за  скороченим  терміном



навчання,  ступінь  вищої  освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми
навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво);

- Програма для фахових вступних випробувань (перевірка музичних
здібностей)   для  вступу  на  ІІ  курс,   ІІІ  курс  за  нормативним  терміном
навчання,  ступінь  вищої  освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми
навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво);

- Програма  та  білети  з  фахового  іспиту  (музичне  мистецтво  з
методикою  навчання)  (ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна
форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво);

- Програма  та  питання  для  додаткового  вступного  випробування
(співбесіда  з  фаху  (музичне  мистецтво))  для  вступників  з  інших
спеціальностей  (ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми
навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

- Програма  вступного  випробування  та  тести  з  біології  (для
вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість
зовнішнього незалежного оцінювання);

- Програма  та  питання  для  проведення  співбесіди  з  біології  (для
вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди); 

- Програма вступного випробування та тести з хімії (для вступників
денної та заочної форм навчання на базі повної загальної середньої освіти,
які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному відборі проходять
вступні  випробування  у  формі  вступних  іспитів  замість  зовнішнього
незалежного оцінювання);

- Програма  та  питання  для  проведення  співбесіди  з  хімії  (для
вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди); 

- Програма  вступного  випробування  та  тести  з  географії  (для
вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість
зовнішнього незалежного оцінювання);

- Програма  та  питання  для  проведення  співбесіди  з  географії  (для
вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди); 

- Програма та  тести для фахових вступних випробувань (  біологія)
для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої
освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,  спеціальність  014
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини);



- Програма та тести для фахового вступного випробування ( екологія)
для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої
освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,  спеціальність  101
Екологія;

-   Програма та тести з фахового іспиту (біологія, екологія та методика
їх  навчання)  (ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми
навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини);

- Програма  та  питання  для  додаткового  вступного  випробування
(співбесіда з фаху (біологія) для вступників з інших спеціальностей (ступінь
вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,  спеціальність
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

- Програма та тести для фахового вступного випробування (теорія
і  методика  фізичного  виховання)  для  вступу  на  І  курс  за  скороченим
терміном  навчання,  ступінь  вищої  освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна
форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура);

- Програма та білети з фахового іспиту (теорія та методика фізичного
виховання)  (ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми
навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура).

- Програма для фахових вступних випробувань (перевірка фізичних
здібностей)   для  вступу  на  ІІ  курс,   ІІІ  курс  за  нормативним  терміном
навчання,  ступінь  вищої  освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми
навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура).

- Програма  та  тести  фахового  вступного  випробування  (дошкільна
педагогіка  з  фаховими  методиками)  для  вступу  на  І  курс  за  скороченим
терміном навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми
навчання, спеціальність 012 Дошкільна освіта; 

- Програма  та  тести  з  фахового  іспиту  (дошкільна  педагогіка  з
фаховими методиками) (ступінь вищої  освіти «магістр»,  денна та  заочна
форми навчання, спеціальність 012 Дошкільна освіта.

- Програма  та  тести  фахових вступних випробувань (педагогіка)  для
вступу на ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої
освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,  спеціальність
012 Дошкільна  освіта;  спеціальність  231  Соціальна  робота;  спеціальність
013 Початкова освіта;

- Програма та тести фахових вступних випробувань (психологія)  для
вступу  на  ІІ,  ІІІ  курс  за  нормативним  терміном  навчання,  ступінь  вищої
освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,  спеціальність  053
Психологія;

- Програма  та  питання  для  додаткових  вступних  випробувань
(співбесіда  з  фаху  (педагогіка))  для  вступників  з  інших  спеціальностей
(ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,
спеціальність  012  Дошкільна  освіта,  спеціальність  014  Середня  освіта
(Фізична культура);



- Програма  та  білети  з  фахового  іспиту  із  спеціальності  (ступінь
«доктор  філософії»,  денна  та  заочна  форми  навчання,  спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки);

- Програма  та  питання  для  додаткового  вступного  випробування
(співбесіда  з  фаху  (педагогіка))  для  вступників  з  інших  спеціальностей
(ступінь «доктор філософії», денна та заочна форми навчання, спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки).

- Програма  вступного  випробування  та  тести  з  математики  (для
вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість
зовнішнього незалежного оцінювання);

- Програма та питання для проведення співбесіди з математики (для
вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди); 

- Програма  вступного  випробування  та  тести  з  фізики  (для
вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі вступних іспитів замість
зовнішнього незалежного оцінювання);

- Програма  та  питання  для  проведення  співбесіди  з  фізики  (для
вступників  денної  та  заочної  форм  навчання  на  базі  повної  загальної
середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному
відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди); 

- Програма  та  тести  фахового  вступного  випробування  (теорія  і
методика технологічної освіти) для вступу на І курс за скороченим терміном
навчання, ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання,
спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології);

- Програма  та  тести  фахових  вступних  випробувань  (основи
технологій) для вступу на ІІ курс, ІІІ курс за нормативним терміном навчання
ступінь  вищої  освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,
спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології);

- Програма та тести фахового вступного випробування (інформатика)
для вступу на ІІ, ІІІ курс за нормативним терміном навчання, ступінь вищої
освіти  «бакалавр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,  спеціальність  014
Середня освіта (Інформатика);

- Програма та тести з фахового іспиту (загальнотехнічні дисципліни та
методика  навчання  технологій)  (ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та
заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання
та технології);

- Програма  та  питання  для  додаткового  вступного  випробування
(співбесіда  з  фаху  (технології))  для  вступників  з  інших  спеціальностей
(ступінь  вищої  освіти  «магістр»,  денна  та  заочна  форми  навчання,
спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).



2.  Відповідальному  секретарю  приймальної  комісії
Бережанському  О.О.  після  затвердження  головою  приймальної  комісії
програми  вступних  випробувань  забезпечити  розміщення  на  офіційному
вебсайті навчального закладу.

3.  Відповідальному  секретарю  приймальної  комісії
Бережанському  О.О.  забезпечити  зберігання  екзаменаційних  матеріалів
(екзаменаційних  білетів,  пакетів  тестових  завдань,  питань  для  проведення
співбесід) як документи суворої звітності.

Результати голосування:
«За» – 15;                   «Проти» – 0;                  «Утримались» – 0.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію  відповідального  секретаря  приймальної  комісії

Бережанського  О.О.  про  проведення  профорієнтаційної  роботи  серед
учнівської молоді в умовах карантину. Запропонував всі заплановані заходи
по  максимуму  провести  у  формі  онлайн  зустрічей,  вебінарів,  семінарів,
зокрема  День  відкритих  дверей,  проведення  якого  було  заплановано  на
11  квітня  2020  року  та  відмінено  у  зв’язку  з  поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19). Крім цього, надзвичайно важливо активізувати роботу
у соціальних мережах та поширення інформації на ютуб-каналі.

       УХВАЛИЛИ:
        Провести заплановані профорієнтаційні заходи в умовах карантину на
належному рівні у онлайн форматі.

Результати голосування:
 «За» – 15;                  «Проти» – 0;                  «Утримались» – 0.

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський


