
Протокол № 5 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 24 лютого 2021 року 

 

Присутні: Боднар М. Б., Божик М.В., Курач М.С., Бережанський О. О., 

Врочинська Л. І., Киричок С. В., Райчук В.М., Цісарук І.В., Кратко О.В., 

Швець О.В., Павлович О.В., Поліщук Ф.Г., Вальчук О.В.,  Олексюк Ю.П. 

 

Порядок денний: 

1. Про склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних 

комісій, екзаменаційних та атестаційних комісій, комісій для проведення 

співбесід. 

2. Про склад апеляційної комісії. 

3. Про розподіл обов’язків щодо підготовки екзаменаційної  

документації для  вступників 2020 року денної та заочної форм навчання. 

4. Про створення комісії для прийому документів, оформлення 

особових справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО та призначення 

відповідальних осіб за технічне обслуговування вступної кампанії, надання 

юридичних консультацій та підготовку особових справ до здачі в архів. 

5. Про Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів, структуру 

оцінки. 

6.  Про склад комісії з оцінювання мотиваційних листів абітурієнтів. 

7. Про підготовку та проведення Всеукраїнських олімпіад 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти у 2021 році. 

 

        І. СЛУХАЛИ:  

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В., який 

ознайомив присутніх із проектом персонального складу предметних 

екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, екзаменаційних та 

атестаційних комісій, комісій для проведення співбесід з метою формування 

екзаменаційних матеріалів та проведення вступних випробувань при вступі 

на навчання за рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр» та освітньо-

наукового рівня «доктор філософії». 

 

 УХВАЛИЛИ: 

 Схвалити пропонований склад предметних екзаменаційних комісій, 

фахових атестаційних комісій, екзаменаційних та атестаційних комісій, 

комісій для проведення співбесід, подати його на затвердження. (Список 

членів комісій додається) 

 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;                       «Утримались» – 0. 



ІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В., який 

ознайомив присутніх із проектом персонального складу апеляційної комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Відповідно до «Положення про Апеляційну комісію Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка» схвалити 

запропонований склад апеляційної комісії академії  для забезпечення 

процедури вирішення спірних питань і розгляду апеляції вступників при 

прийомі для здобуття cтупеня вищої освіти бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти та на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) або після завершення першого (або другого, або 

третього) курсу навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра з 

іншої спеціальності, ступеня магістра та подати його на затвердження  

(Список членів комісії додається). 

 

Результати голосування: 

«За» – 14;           «Проти» – 0;                      «Утримались» – 0. 

 

        ІІІ. СЛУХАЛИ:  

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В., який 

запропонував здійснити розподіл обов’язків щодо підготовки екзаменаційної  

документації (програм вступних випробувань, екзаменаційних білетів, тестів, 

питань для співбесід) для  вступників 2021 року денної та заочної форм 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Здійснити розподіл обов’язків щодо підготовки екзаменаційної  

документації (програм вступних випробувань, екзаменаційних білетів, тестів, 

питань для співбесід) для  вступників 2021 року денної та заочної форм 

навчання  таким чином: 

1. Кафедра української мови і літератури та методик їх навчання 

(Дубровський Р.О.) 

- Програма вступного випробування та тести з української мови і 

літератури (для вступників денної та заочної форм навчання на основі 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 і 

літератури (для вступників денної та заочної форм навчання на основі повної 

загальної середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в 

конкурсному відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма та завдання для фахового вступного випробування 

(українська мова і література (творча робота))  для вступу на навчання для 



здобуття ступеня бакалавра за нормативним терміном навчання на ІІ, ІІІ курс 

на основі ОКР «молодший спеціаліст», денна та заочна форми навчання, 

спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література); 

- Програма та тести для фахового вступного випробування 

(українська мова і література)  для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за нормативним терміном навчання на ІІ, ІІІ курс на основі рівня 

вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та заочна форми 

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

- Програма та білети з фахового іспиту (українська мова та література з 

методикою навчання) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

на основі рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і 

література). 

2. Кафедра історії та методики навчання (Скакальська І.Б.) 

- Програма вступного випробування та тести з історії України   (для 

вступників денної та заочної форм навчання на основі 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 історії України 

(для вступників денної та заочної форм навчання на основі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма та тести для фахового вступного випробування (історія)  

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним 

терміном навчання на ІІ, ІІІ курс на основі ОКР «молодший спеціаліст» та 

рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», ступінь вищої 

освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 

Середня освіта (Історія).  

3. Кафедра іноземних мов та методики їх навчання                  

(Воронцова Н.Г.) 

- Програма вступного випробування та тести з англійської мови             

(для вступників денної та заочної форм навчання на основі 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 англійської мови 

(для вступників денної та заочної форм навчання на основі 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 основі 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 німецької мови (для 

вступників денної та заочної форм навчання на основі повної загальної 

середньої освіти, які відповідно до спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі проходять вступні випробування у формі співбесіди);  

- Програма та тести для фахового вступного випробування (англійська 

мова) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

нормативним терміном навчання на ІІ курс на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ ОКР «спеціаліст», 

ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, 

спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література); 

- Програма та тести для фахового вступного випробування (англійська 

мова) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

нормативним терміном навчання на ІІІ курс на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», 

ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, 

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

- Програма та тести для фахового вступного випробування (німецька 

мова) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

нормативним терміном навчання на ІІ курс на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ ОКР «спеціаліст», 

ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, 

спеціальність 014 Середня освіта (Німецька мова і література); 

- Програма та тести для фахового вступного випробування (німецька 

мова) для вступу на навчання на ІІІ курс для здобуття ступеня бакалавра за 

нормативним терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст» та 

рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», ступінь вищої 

освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 

Середня освіта (Мова і література (німецька)); 

- Програма та тести для фахового вступного випробування (польська 

мова) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

нормативним терміном на ІІ курс навчання на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», 

ступінь вищої освіти «бакалавр», денна та заочна форми навчання, 

спеціальність 014 Середня освіта (Польська мова і література);  

- Програма та тести для фахового вступного випробування (польська 

мова) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

нормативним терміном навчання на ІІІ курс на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», 

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) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 



рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і 

література);  

- Програма та білети з фахового іспиту (німецька мова з методикою 

навчання) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Німецька мова і 

література); 

- Програма та тести з вступного іспиту з іноземної мови (німецька 

мова) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 

спеціальностями, денна та заочна форми навчання (для вступників, які 

відповідно до спеціальних умов прийому проходять вступний іспит замість 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови); 

- Програма та тести з вступного випробування з іноземної мови 

(англійська мова) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

всіма спеціальностями, денна та заочна форми навчання (для вступників, які 

відповідно до спеціальних умов прийому проходять вступний іспит замість 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови); 

- Програма та тести з вступного випробування з іноземної мови 

(французька мова) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

всіма спеціальностями, денна та заочна форми навчання (для вступників, які 

відповідно до спеціальних умов прийому проходять вступний іспит замість 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови); 

- Програма та білети для вступного іспиту з німецької мови для вступу 

на навчання для здобуття третього освітньо-наукового ступеня «доктор 

філософії» на основі рівня вищої освіти магістр/ ОКР спеціаліст, денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки); 

- Програма та білети для вступного іспиту з англійської мови для 

вступу на навчання для здобуття третього освітньо-наукового ступеня 

«доктор філософії» на основі рівня вищої освіти магістр/ ОКР спеціаліст,  

денна та заочна форми навчання, спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки); 

- Програма та білети для вступного іспиту з французької мови (для 

вступу на навчання для здобуття третього освітньо-наукового ступеня 

«доктор філософії» на основі рівня вищої освіти магістр/ ОКР спеціаліст, 

денна та заочна форми навчання, спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки). 

4. Кафедра мистецьких дисциплін та методики їх викладання 

(Дем’янчук О.Н.) 

- Програма та завдання для фахового вступного випробування 

(педагогічний малюнок) для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за скороченим терміном навчання на І курс на основі ОКР 

«молодший спеціаліст», денна та заочна форми навчання, спеціальність              

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 



- Програма та завдання для фахового вступного випробування 

(перевірка художніх здібностей)  для вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за нормативним терміном навчання на ІІ курс,  ІІІ курс, на 

основі ОКР «молодший спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр», 

«магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та заочна форми навчання, спеціальність 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

- Програма для фахового вступного випробування (основний 

музичний інструмент) для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за скороченим терміном навчання на І курс на основі ОКР 

«молодший спеціаліст», денна та заочна форми навчання, спеціальність                

014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

- Програма для фахового вступного випробування (перевірка 

музичних здібностей)  для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за нормативним терміном навчання на ІІ курс,  ІІІ курс, на основі 

ОКР «молодший спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ 

ОКР «спеціаліст», денна та заочна форми навчання, спеціальність                  

014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

- Програма та білети з фахового іспиту (музичне мистецтво з 

методикою навчання) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

на основі рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво). 

5. Кафедра біології, екології  та методики їх викладання  

(Цицюра Н.І.) 

- Програма вступного випробування та тести з біології (для вступників 

денної та заочної форм навчання на основі 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 біології (для 

вступників денної та заочної форм навчання на основі 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 основі 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 хімії (для 

вступників денної та заочної форм навчання на основі 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 основі 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 географії (для 

вступників денної та заочної форм навчання на основі 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 навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном 

навчання на І курс на основі ОКР «молодший спеціаліст», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини); 

- Програма та тести для фахових вступних випробувань (біологія) для 

вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним 

терміном навчання на ІІ курс,  ІІІ курс, на основі ОКР «молодший спеціаліст» 

та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини); 

- Програма та тести для фахових вступних випробувань (екологія) для 

вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном 

навчання на І курс на основі ОКР «молодший спеціаліст», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 101 Екологія; 

- Програма та тести для фахового вступного випробування ( екологія) 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним 

терміном навчання на ІІ курс,  ІІІ курс, на основі ОКР «молодший спеціаліст» 

та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 101 Екологія; 

-   Програма та тести з фахового іспиту (біологія, екологія та 

методика їх навчання) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

на основі рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст»,  денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини). 

6. Кафедра теорії та методики фізичного виховання (Голуб В.А.) 

- Програма та тести з фахового вступного випробування (теорія і 

методика фізичного виховання) для вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за скороченим терміном навчання на І курс, на основі ОКР 

«молодший спеціаліст» денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 

Середня освіта (Фізична культура); 

- Програма та білети з фахового іспиту (теорія та методика фізичного 

виховання) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та заочна 

форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура). 

- Програма для фахового вступного випробування (перевірка фізичних 

здібностей)  для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

нормативним терміном навчання на ІІ, ІІІ курс на основі ОКР «молодший 



спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», 

денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична 

культура). 

7. Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти 

(Фасолько Т.С.) 

- Програма та тести фахового вступного випробування (педагогіка) для 

вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном 

навчання на І курс на основі ОКР «молодший спеціаліст», денна та заочна 

форми навчання, денна та заочна форми навчання, спеціальність                              

012 Дошкільна освіта; спеціальність 013 Початкова освіта;  

- Програма та тести з фахового іспиту (дошкільна педагогіка з 

фаховими методиками) для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», 

денна та заочна форми навчання, спеціальність 012 Дошкільна освіта. 

 

8.  Кафедра педагогіки  та психології  (Терпелюк В.В.) 

- Програма та тести фахового вступного випробування (педагогіка) для 

вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном 

навчання на І курс на основі ОКР «молодший спеціаліст», денна та заочна 

форми навчання, денна та заочна форми навчання, спеціальність                              

231 Соціальна робота;  

- Програма та тести фахового вступного випробування (педагогіка) для 

вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним 

терміном навчання на ІІ курс,  ІІІ курс, на основі ОКР «молодший спеціаліст» 

та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ ОКР «спеціаліст», 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 навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним 

терміном навчання на ІІ курс,  ІІІ курс, на основі ОКР «молодший спеціаліст» 

та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 053 Психологія; 

- Програма та білети з фахового іспиту із спеціальності для вступу на 

навчання для здобуття третього освітньо-наукового ступеня «доктор 

філософії» на основі рівня вищої освіти магістр/ ОКР спеціаліст, 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 для 

вступу на навчання для здобуття третього освітньо-наукового ступеня 

«доктор філософії» на основі рівня вищої освіти магістр/ ОКР спеціаліст, 

денна та заочна форми навчання, спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки). 

 

 

 



9.  Кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій  

(Бабій Н.В.) 
- Програма вступного випробування та тести з математики (для 

вступників денної та заочної форм навчання на основі 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 математики (для 

вступників денної та заочної форм навчання на основі 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 основі 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 фізики (для 

вступників денної та заочної форм навчання на основі 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 навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за скороченим терміном навчання на І курс на основі ОКР 

«молодший спеціаліст», денна та заочна форми навчання, спеціальність              

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

- Програма та тести фахового вступного випробування (інформатика)  

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим 

терміном навчання на І курс на основі ОКР «молодший спеціаліст», денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика); 

- Програма та тести фахових вступних випробувань (основи 

технологій) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

нормативним терміном навчання на ІІ курс,  ІІІ курс, на основі ОКР 

«молодший спеціаліст» та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ ОКР 

«спеціаліст», денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології); 

- Програма та тести фахового вступного випробування (інформатика)  

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за нормативним 

терміном навчання на ІІ курс,  ІІІ курс, на основі ОКР «молодший спеціаліст» 

та рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр»/ ОКР «спеціаліст», денна та 

заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика); 

- Програма та тести з фахового іспиту (загальнотехнічні дисципліни та 

методика навчання технологій) для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі рівня вищої освіти «бакалавр, магістр»/ ОКР «спеціаліст», 



денна та заочна форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології); 

Вступну документацію здати відповідальному секретарю приймальної 

комісії до 30.03.2021 р.  

 

Результати голосування: 

 «За» – 14;                  «Проти» – 0;                  «Утримались» – 0. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії                        

Божика М.В. про створення комісії для прийому документів, оформлення 

особових справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО та призначення 

відповідальних осіб за технічне обслуговування вступної кампанії, надання 

юридичних консультацій та підготовку особових справ до здачі в архів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити запропонований склад комісії для прийому документів, 

оформлення особових справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО. 

(Список членів комісій додається) та подати його на затвердження. 

2. Відповідальні особи за технічне обслуговування вступної кампанії, 

надання юридичних консультацій та підготовку особових справ до здачі в 

архів: 

2. Призначити відповідальних осіб за технічне обслуговування 

вступної кампанії, та підготовку особових справ до здачі в архів: 

- Юрчук Сергій Павлович;  

- Киричок Сергій Васильович; 

- Пилипчук Олександр Миколайович; 

- Клак Дмитро Сергійович; 

- Клак Михайло Сергійович 

- Старух Павло Володимирович;  

- Вальчук Ольга Василівна; 

- Семисюк Тетяна Віталіївна;  

- Стиранкевич Генріх Ростиславович; 

- Заблоцька Альона Володимирівна; 

- Олещук Людмила Ігорівна; 

- Лісайчук Василь Олександрович.  

3. Призначити відповідальною особою за надання юридичних 

консультацій з питань вступної кампанії 2021, за перевірку документів, які 

підтверджують право вступника  на спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти 

юрисконсульта академії Поліщука Федора Гнатовича. 

4. Призначити відповідальних осіб за консультування вступників, 

забезпечення зворотнього зв’язку з абітурієнтами Харамбуру Оксану 

Анатоліївну та Гаврилюк Марію Петрівну. 



5. Призначити відповідальних осіб за консультаційний центр при 

приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв 

в електронній форм Клака Дмитра Сергійовича, Клака Михайла Сергійовича 

та Стиранкевича Генріха Ростиславовича. 

5. Призначити відповідальною особою за засвідчення копій документів 

за їх оригіналами Галінську Ольгу Михайлівну. 

 6. Відповідно до «Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 р.» пропоную 

залучити (за згодою) працівників комісії для прийому документів, 

оформлення особових справ вступників, занесення даних до ЄДЕБО і  

технічного обслуговування вступної кампанії до роботи у вихідні дні з 8:00 

години до 17:00 години; обідня перерва – з 13:00 години до 14:00 години. 

6. Надати вихідні дні у зв’язку з участю у роботі приймальної комісії у 

вихідні дні у взаємовигідний час членам  комісії для прийому документів, 

оформлення особових справ вступників, занесення даних до ЄДЕБО і  

технічного обслуговування вступної кампанії. 
 

Результати голосування: 

 «За» – 14;                  «Проти» – 0;                  «Утримались» – 0. 
 

V. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника 

голови приймальної комісії, про розробку Порядку та критеріїв оцінювання 

мотиваційних листів вступників у 2021 році. Цей Порядок визначає механізм 

подачі, критерії оцінювання, структуру та порядок оцінювання мотиваційних 

листів для0 вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти під час вступу до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка відповідно до 

«Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка в 2021 р.», розроблених згідно «Умов прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році» від 15 жовтня 2020 року 

№1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року 

за №1225/35508. Запропонувала  погодити даний Порядок. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Порядок та критерії  оцінювання мотиваційних листів 

вступників у 2021 році. 

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В.  

забезпечити розміщення даного Порядку на офіційному вебсайті академії. 
 

Результати голосування: 

 «За» – 14;          «Проти» – 0;                «Утримались» – 0. 
 

  VІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В., який 

зазначив, що відповідно до «Правил прийому до Кременецької обласної 



гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 р.», 

розроблених згідно «Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2021 році» від 15 жовтня 2020 року №1274, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 09 грудня 2020 року за №1225/35508 комісія з оцінювання 

мотиваційних листів абітурієнтів створюється не пізніше ніж за один місяць 

до початку прийому мотиваційних листів 

Запропонував наступний персонального склад комісії з оцінювання 

мотиваційних листів абітурієнтів: 

1. Дубровський Роман Олександрович – голова комісії; 

2. Фіголь Наталія Анатоліївна – заступник голови комісії; 

3. Семегин Тетяна Станіславівна – секретар комісії; 

4. Гурська Оксана Вікторівна – член комісії; 

5. Бешок Тетяна Віталіївна – член комісії. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

 Схвалити персональний склад комісії з оцінювання мотиваційних листів 

абітурієнтів таким чином: 

1. Дубровський Роман Олександрович – голова комісії; 

2. Фіголь Наталія Анатоліївна – заступник голови комісії; 

3. Семегин Тетяна Станіславівна – секретар комісії; 

4. Гурська Оксана Вікторівна – член комісії; 

5. Бешок Тетяна Віталіївна – член комісії. 

Подати його на затвердження.  

 

Результати голосування: 

 «За» – 14;          «Проти» – 0;                «Утримались» – 0. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. 

про Всеукраїнські олімпіади Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2021 році. 

Зазначив, що «Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 р.», розроблених згідно 

«Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році» від 15 

жовтня 2020 року №1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 

грудня 2020 року за №1225/35508, та «Положення про Всеукраїнські 

олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників 

на основі повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом МОН 

України від 21.12.2016 № 1587 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

від 10 січня 2017 року № 16/29884 доцільно провести олімпіаду в 

навчальному закладі в 2021 році. Запропонував створити оргкомітет та 

предметно-методичні комісії з підготовки та проведення Всеукраїнської 

олімпіади Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 



ім. Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти у 2021 році.  

УХВАЛИЛИ: 

1) Створити оргкомітет з підготовки та проведення Всеукраїнської 

олімпіади Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти у 2021 році в такому складі: 

Курач Микола Станіславович  – голова оргкомітету; 

Бабій Надія Василівна – член оргкомітету, відповідальна за підготовку і 

проведення олімпіади з математики; 

Рац Володимир Олександрович – член оргкомітету, відповідальний за 

підготовку і проведення олімпіади з фізики; 

Дубровський Роман Олександрович – член оргкомітету, відповідальний 

за підготовку і проведення олімпіади з української мови та літератури; 

Скакальська Ірина Богданівна – член оргкомітету, відповідальна за 

підготовку і проведення олімпіади з історії України; 

Воронцова Наталія Георгіївна – член оргкомітету, відповідальна за 

підготовку і проведення олімпіади з іноземної мови; 

Цицюра Неля Іванівна – член оргкомітету, відповідальна за підготовку 

і проведення олімпіади з біології; 

Гурська Оксана Вікторівна – член оргкомітету, відповідальна за 

підготовку і проведення олімпіади з хімії; 

Бондаренко Тетяна Євгеніївна – член оргкомітету, відповідальна за 

підготовку і проведення олімпіади з географії; 

Стиранкевич Генріх Ростиславович  – член оргкомітету, 

відповідальний за висвітлення інформації про Всеукраїнську олімпіаду 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка на офіційному сайті академії, та електронну реєстрацію 

учасників олімпіади. 

2) Створити предметно-методичні комісії для проведення 

Всеукраїнської олімпіади Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка в такому складі: 

2.1. Олімпіада з математики: 

Бабій Надія Василівна – голова комісії; 

Фурман Олена Андріївна – член комісії; 

Саланда Іванна Петрівна – член комісії; 
 

2.2. Олімпіада з фізики: 

Рац Володимир Олександрович – голова комісії; 

Пашечко Михайло Іванович– член комісії; 

Камінська Оксана Олегівна – член комісії; 
 

2.3. Олімпіада з біології: 

Цицюра Неля Іванівна – голова комісії; 

Дух Ольга Ігорівна – член комісії; 



Галаган Оксана Костянтинівна  – член комісії; 

 

2.4. Олімпіада з географії: 

Бондаренко Тетяна Євгеніївна – голова комісії; 

Тригуба Олена Василівна – член комісії; 

Цеголко Віталій Павлович – член комісії; 

 

2.5. Олімпіада з хімії: 

Гурська Оксана Вікторівна – голова комісії; 

Бєлова Ірина Іванівна – член комісії;  

 

2.6. Олімпіада з української мови та літератури: 

Дубровський Роман Олександрович– голова комісії; 

Волянюк Інна Оверківна – член комісії; 

Василишин Олег Васильович – член комісії. 
 

2.7. Олімпіада з Історії України: 

Скакальська Ірина Богданівна – голова комісії; 

Сеньківська Галина Ярославівна – член комісії; 

Собчук Володимир Дмитрович – член комісії. 

 

2.8. Олімпіада з іноземних мов: 

Воронцова Наталія Георгіївна – голова комісії; 

Семегин Тетяна Станіславівна – член комісії. 

Марунько Орися Адамівна – член комісії; 

Яценюк Надія Іванівна – член комісії;  
 

3) Провести перший (дистанційний) тур олімпіади в термін з                        

29 березня 2021 року по 10 травня 2021 року; другий (очний) тур – 19 травня 

2021 року. 

 

Результати голосування: 

«За» – 14;            «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 
 

 

 

Заступник голови  

приймальної комісії                                                         Марія Боднар 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                          Микола Божик 
 


