
Протокол № 1 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 31 грудня 2021 року 

 

 Присутні: 

1. Курач Микола Станіславович – т.в.о. ректора академії, декан 

гуманітарно-технологічного факультету; 

2. Бережанський Олександр Олегович – декан факультету фізичного 

виховання та біології; 

3. Врочинська Людмила Ігорівна – декан факультету соціально-

педагогічної освіти та мистецтв; 

4. Киричок Сергій  Васильович – провідний спеціаліст по базі даних 

ЄДЕБО; 

5. Божик Микола Володимирович – доцент кафедри теорії та методики 

фізичного виховання, кандидат педагогічних наук. 

6. Цісарук Ірина Василівна – викладач кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій. 

7. Кратко Ольга Вікторівна  – старший викладач біології, екології та 

методик їх навчання, кандидат історичних наук. 

8.  Швець Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри теорії і 

методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук,  

9.  Райчук Василь Михайлович – старший викладач кафедри 

мистецьких дисциплін та методики їх викладання. 

10.  Павлович Олена Вікторівна – асистент кафедри мистецьких 

дисциплін та методики їх навчання,; 

11.  Поліщук Федір Гнатович – юрисконсульт. 

12.  Вальчук Ольга Василівна – секретар. 

13.  Олексюк Юрій Павлович  – здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (12-Тс група). 

  

Порядок денний: 

1. Про затвердження складу приймальної комісії. 

2. Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки голови приймальної 

комісії. 

3.  Про організацію роботи приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2021 році. 

4. Про оголошення прийому здобувачів вищої освіти на денну та 

заочну форми навчання на 2021–2022 навчальний рік та про визначення 

вступних випробувань. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Т.в.о. ректора академії Курача Миколу Станіславовича про 

затвердження складу приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити склад приймальної комісії таким чином: 



1. Ломакович Афанасій Миколайович – голова приймальної комісії, в.о. 

ректора академії.  

2. Боднар Марія Богданівна – заступник голови приймальної комісії, 

проректор з навчальної роботи. 

3. Божик Микола Володимирович – відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання, кандидат педагогічних наук. 

4. Бережанський Олександр Олегович – заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії, декан факультету фізичного виховання та 

біології. 

5. Курач Микола Станіславович – член комісії, декан гуманітарно-

технологічного факультету. 

6. Врочинська Людмила Ігорівна – член комісії, декан факультету 

соціально-педагогічної освіти та мистецтв. 

7. Киричок Сергій Васильович – член комісії, провідний спеціаліст по 

базі даних ЄДЕБО, уповноважена особа за створення конкурсних пропозицій, 

прийняття та розгляду електронних заяв. 

8. Цісарук Ірина Василівна – член комісії, викладач кафедри теорії і 

методики трудового навчання та технологій. 

9. Кратко Ольга Вікторівна  – член комісії, старший викладач біології, 

екології та методик їх навчання, кандидат історичних наук. 

10.  Швець Оксана Вікторівна – член комісії, старший викладач 

кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти, кандидат 

педагогічних наук,  

11.  Райчук Василь Михайлович – член комісії, старший викладач 

кафедри мистецьких дисциплін та методики їх викладання. 

12.  Павлович Олена Вікторівна – член комісії, асистент кафедри 

мистецьких дисциплін та методики їх навчання,; 

13.  Поліщук Федір Гнатович – член комісії, юрисконсульт. 

14.  Вальчук Ольга Василівна – член комісії, секретар. 

15.  Олексюк Юрій Павлович  – член комісії, здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (12-Тс група). 

 

Результати голосування: 

«За» – 13;                 «Проти» – 0;                         «Утримались» – 0. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В., який 

зазначив, що відповідно до Положення про приймальну комісію 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка «голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених 

на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій». У разі 

відсутності голови Приймальної комісії його функції виконує заступник 

голови.  

У зв’язку з перебуванням на лікарняному голови і заступника голови 

Приймальної комісії, запропонував обрати тимчасово виконуючого обов’язки 

голови Приймальної комісії Курача М.С., т.в.о. ректора Академії, декана 



гуманітарно-технологічного факультету до виходу голови чи заступника 

голови приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати тимчасово виконуючого обов’язки голови Приймальної комісії 

Курача М.С., т.в.о. ректора Академії, декана гуманітарно-технологічного 

факультету до виходу голови чи заступника голови приймальної комісії. 

 

Результати голосування: 

«За» – 13;                 «Проти» – 0;                        «Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію т.в.о. ректора Курача М.С. про організацію роботи 

приймальної комісії та про організацію прийому здобувачів вищої освіти у 

2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Відповідальному секретареві приймальної комісії розробити і 

представити на затвердження план роботи приймальної комісії на 2021 рік. 

 

Результати голосування: 

«За» – 13;                 «Проти» – 0;                        «Утримались» – 0. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про 

оголошення прийому здобувачів вищої освіти на денну та заочну форми 

навчання на 2021-2022 навчальний рік та про визначення вступних 

випробувань. 

УХВАЛИЛИ: 

 Оголосити прийом здобувачів вищої освіти на денну та заочну форми 

навчання на 2021–2022 навчальний рік таким чином: 

Навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі повної  загальної середньої 

освіти):  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта: 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат Українського центру 

оцінювання якості освіти (надалі сертифікат); 

2. Історія України – сертифікат;  

3. Біологія / математика / географія / іноземна мова / фізика / хімія – 

сертифікат. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта:  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  



2. Математика – сертифікат; 

3. Історія України / біологія / географія / іноземна мова / фізика / хімія – 

сертифікат.  

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність 231 Соціальна робота: 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова / математика / біологія / географія / фізика / хімія – 

сертифікат.  

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Математика – сертифікат; 

3. Історія України / біологія / іноземна мова  / географія / фізика / хімія 

– сертифікат.  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Математика – сертифікат;  

3. Фізика / біологія / історія України  / іноземна мова / географія / хімія 

– сертифікат. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Інформатика), спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Математика – сертифікат;  

3. Фізика / біологія / історія України  / іноземна мова / географія / хімія 

– сертифікат. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Англійська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Англійська мова і література): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Іноземна мова – сертифікат; 

3. Історія України / географія / математика / біологія / фізика / хімія – 

сертифікат. 



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Німецька мова і література), спеціальність  014 Середня освіта 

(Німецька мова і література): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Іноземна мова – сертифікат; 

3. Історія України / географія / математика / біологія / фізика / хімія – 

сертифікат. 

01 Освіта/Педагогіка Середня освіта, освітньо-професійна 

програма Середня освіта (Польська мова і література), спеціальність 014 

Середня освіта (Польська мова і література): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Іноземна мова – сертифікат; 

3. Історія України / географія / математика / біологія / фізика / хімія – 

сертифікат. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Українська мова і література):, спеціальність 014 Середня освіта 

(Українська мова і література): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова / географія / математика / біологія / фізика / хімія – 

сертифікат.  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Історія), спеціальність 014 Середня освіта (Історія): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова / географія / математика / біологія / фізика / хімія – 

сертифікат. 

01 Освіта  / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова / математика / біологія / географія /  хімія / фізика – 

сертифікат; 



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Образотворче мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова та література – сертифікат; 

2. Історія України – сертифікат; 

3. Іноземна мова / математика / біологія /  географія /  фізика / хімія – 

сертифікат; 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), спеціальність 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат; 

2. Біологія – сертифікат; 

3. Історія України / географія / математика / іноземна мова / фізика / 

хімія – сертифікат.  

 

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність   101 Екологія  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Біологія – сертифікат; 

3. Історія України / географія / математика / іноземна мова / фізика / 

хімія – сертифікат. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Фізична культура), спеціальність 014 Середня освіта (Фізична 

культура): 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Біологія – сертифікат; 

3. Історія України / географія / математика / іноземна мова / фізика / 

хімія – сертифікат;  

 

Навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста за 

нормативним / скороченим терміном навчання): 

Скорочений термін навчання  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  



2. Історія України – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогіка (тести) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогіка (тести) 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогіка (тести) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогіка (тести) 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність 231 Соціальна робота: 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогіка (тести) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогіка (тести) 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – теорія і методика технологічної 

освіти (тести) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – теорія і методика технологічної 

освіти (тести) 



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Інформатика), спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – інформатика (тести) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – інформатика (тести) 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Образотворче мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво)  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогічний малюнок  

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогічний малюнок  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – основний музичний  інструмент 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – основний музичний  інструмент 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Фізична культура), спеціальність 014 Середня освіта (Фізична 

культура) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 



3. Фахове вступне випробування – теорія і методика фізичного 

виховання (тести) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – теорія і методика фізичного 

виховання (тести) 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), спеціальність 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини)  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – біологія (тести)   

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – біологія (тести) 

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність   101 Екологія 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування з екології (тести) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування з екології (тести) 

 

Нормативний термін навчання (на ІІ, ІІІ курс): 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта  

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогіка (тести)  

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність  231 Соціальна робота 

1. Українська мова і література – сертифікат;  



2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогіка (тести)  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта  

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – педагогіка (тести)   

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування –  психологія (тести)    

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології)  
1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – основи технологій (тести)  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Інформатика), спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)  

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – інформатика (тести)  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Образотворче мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво)  
1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – перевірка художніх здібностей  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво)  
1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – перевірка музичних здібностей  

 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Фізична культура), спеціальність 014 Середня освіта (Фізична 

культура)  

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  



2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – перевірка фізичних здібностей  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), спеціальність 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини)  

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – біологія (тести)   

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність   101 Екологія 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування –  екологія (тести)   

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Англійська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Англійська мова і література) (ІІ курс): 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – англійська  мова (тести) 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Мова і література (англійська)), спеціальність 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)) (ІІІ курс): 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – англійська  мова (тести) 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Німецька мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Німецька мова і література)             (ІІ курс): 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – німецька  мова (тести) 
 

 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Мова і література (німецька)), спеціальність 014 Середня освіта 

(Мова і література (німецька)) (ІІІ курс): 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – німецька  мова (тести) 
 



 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Польська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Польська мова і література) (ІІ курс): 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – польська  мова (тести) 

01 Освіта/Педагогіка Середня освіта, освітньо-професійна 

програма Середня освіта (Мова і література (польська)), спеціальність 

014 Середня освіта (Мова і література (польська)) (ІІІ курс): 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – польська  мова (тести)  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Українська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Українська мова і література)  

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – українська мова і література (творча 

робота)   

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Історія), спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

1. Українська мова і література – сертифікат;  

2. Історія України / математика / географія / біологія/ іноземна мова / 

фізика / хімія – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – історія (тести)  

 

Навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі бакалавра, спеціаліста, 

магістра, за нормативним терміном навчання (ІІ, ІІІ курс, за кошти 

фізичних та/ або юридичних осіб)): 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта – фахове вступне випробування 

– педагогіка (тести)  

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність  231 Соціальна робота – фахове вступне 

випробування – педагогіка (тести)  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта – фахове вступне випробування 

– педагогіка (тести) 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія – фахове вступне випробування 

– психологія (тести)  



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології) – фахове вступне випробування – 

основи технологій (тести)  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Інформатика), спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) – 

фахове вступне випробування – інформатика (тести)  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Образотворче мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) – фахове вступне випробування – перевірка 

художніх здібностей  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) – фахове вступне випробування – перевірка музичних здібностей  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Фізична культура), спеціальність 014 Середня освіта (Фізична 

культура) – фахове вступне випробування – перевірка фізичних здібностей  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), спеціальність 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) – фахове вступне випробування – біологія 

(тести)   

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність   101 Екологія – фахове вступне випробування – екологія 

(тести)   

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Англійська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Англійська мова і література) (ІІ курс) – фахове вступне випробування – 

англійська  мова (тести)  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Мова і література (англійська)), спеціальність 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)) (ІІІ курс) – фахове вступне випробування 

– англійська  мова (тести)  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Німецька мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Німецька мова і література) (ІІ курс) – фахове вступне випробування – 

німецька  мова (тести); 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Мова і література (німецька)), спеціальність 014 Середня освіта 

(Мова і література (німецька)) (ІІІ курс) – фахове вступне випробування – 

німецька  мова (тести)  

01 Освіта/Педагогіка Середня освіта, освітньо-професійна 

програма Середня освіта (Польська мова і література), спеціальність 014 

Середня освіта (Польська мова і література) (ІІ курс) – фахове вступне 

випробування – польська  мова (тести)  

 

 



01 Освіта/Педагогіка Середня освіта, освітньо-професійна 

програма Середня освіта (Мова і література (польська)), спеціальність 

014 Середня освіта (Мова і література (польська)) (ІІІ курс) – фахове 

вступне випробування – польська  мова (тести)  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Українська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Українська мова і література) – фахове вступне випробування – 

українська мова і література (тести)   

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Історія), спеціальність 014 Середня освіта (Історія) – фахове 

вступне випробування – історія (тести)   

 

Навчання за освітньо-професійними програмами другого 

(магістерського) рівня   освіти (на базі  рівня вищої освіти «бакалавр», 

«магістр» / ОКР «спеціаліст»): 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини), спеціальність 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) – фаховий іспит – біологія, екологія та 

методика їх навчання (тести); єдиний вступний іспит з іноземної мови.  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) – фаховий іспит – музичне мистецтво з методикою навчання 

(усно); єдиний вступний іспит з іноземної мови. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність  014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології) – фаховий іспит – загальнотехнічні 

дисципліни та методика навчання технологій (тести); єдиний вступний іспит 

з іноземної мови. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Англійська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Англійська мова і література) – фаховий іспит – англійська мова з 

методикою навчання (усно); єдиний вступний іспит з іноземної мови. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Німецька мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Німецька мова і література) – фаховий іспит – німецька мова з методикою 

навчання (усно); єдиний вступний іспит з іноземної мови. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Українська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта 

(Українська мова і література) – фаховий іспит –  українська мова та 

література з методикою навчання (усно); єдиний вступний іспит з іноземної 

мови. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Фізична культура), спеціальність 014 Середня освіта (Фізична 

культура) – фаховий іспит – теорія та методика фізичного виховання (усно); 

єдиний вступний іспит з іноземної мови. 



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність  012  Дошкільна освіта – фаховий іспит – дошкільна 

педагогіка з фаховими методиками (тести); єдиний вступний іспит з 

іноземної мови. 

 

Навчання за третім освітньо-науковим рівнем (на базі ступеня 

вищої освіти «магістр» / ОКР «спеціаліст»): 

011 Освітні, педагогічні науки – фаховий іспит із спеціальності 

(усно), іспит з іноземної мови (усно); за іншими спеціальностями – додаткове 

вступне випробування (співбесіда з фаху (педагогіка)), фаховий іспит із 

спеціальності (усно), іспит з іноземної мови (усно). 

 

Результати голосування: 

«За» – 13;                 «Проти» – 0;                        «Утримались» – 0. 

 

 

Т.в.о. голови приймальної комісії                                Микола Курач 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                         Микола  Божик 
 


