
Протокол № 1
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 05 січня 2022 року

          Присутні:
1. Ломакович Афанасій Миколайович – голова приймальної комісії.
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, проректор з наукової роботи.
6. Врочинська  Людмила  Ігорівна  –  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  –  старший  викладач  кафедри  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  –  старший  викладач  кафедри  мистецьких
дисциплін та методики їх викладання.

12. Павлович  Олена  Вікторівна  –  асистент  кафедри  мистецьких  дисциплін  та
методики їх навчання.

13. Поліщук Федір Гнатович – член комісії, юрисконсульт.
14.  Драчук Іванна Григорівна – технічний секретар.
15.  Олексюк Юрій Павлович  –  член комісії,  здобувач  вищої  освіти  першого

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

Порядок денний:
1. Про затвердження складу приймальної комісії.
2.  Про  організацію  роботи  приймальної  комісії  Кременецької  обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2022 році. 
3. Про  затвердження  Правил  прийому  до  Кременецької  обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2022 р. 
4. Про оголошення прийому здобувачів  вищої  освіти  на  денну та  заочну

форми  навчання  на  2022–2023  навчальний  рік  та  про  визначення  вступних
випробувань.

І. СЛУХАЛИ:
Ректора  академії  Ломаковича  Афанасія  Миколайовича  про  затвердження

складу приймальної комісії, котрий наголосив, що склад приймальної комісії та її



підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками,
щороку поновлюється не менш ніж на третину.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити склад приймальної комісії у такому складі:

1. Ломакович Афанасій Миколайович – голова приймальної комісії.
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, проректор з наукової роботи.
6. Врочинська  Людмила  Ігорівна  –  член  комісії,  декан  факультету  соціально-

педагогічної освіти та мистецтв.
7. Омельчук  Олександр  Васильович  –  член  комісії,  декан  гуманітарно-

технологічного факультету.
8. Киричок Сергій Васильович – член комісії, провідний спеціаліст по базі даних

ЄДЕБО,  уповноважена  особа  за  створення  конкурсних  пропозицій,  прийняття  та
розгляду електронних заяв.

9. Цісарук Віталій Юрійович – член комісії,  викладач кафедри теорії і  методики
трудового навчання та технологій.

10. Швець Оксана Вікторівна –  член комісії,  старший викладач кафедри теорії  і
методики дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, 

11.  Ратинська Інна Василівна – член комісії, завідувач кафедри, старший викладач,
кандидат педагогічних наук.

12.  Соляр Лариса Віталіївна – член комісії,   доцент  кафедри,  кандидат
педагогічних наук.

13. Поліщук Федір Гнатович – член комісії, юрисконсульт.
14.  Драчук Іванна Григорівна – технічний секретар.
15.  Єфремова Лілія Миколаївна – член комісії,  здобувач вищої освіти першого

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

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

ІІ. СЛУХАЛИ
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про

особливості Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка у 2022 р. 

Він наголосив, що Правила прийому до Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2022 році (далі – Правила прийому)
розроблені на основі  Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2022
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2021 року
№ 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року
№1542/37164.   



Микола  Володимирович  зазначив,  що  в  порівнянні  з  минулорічними
правилами прийому відбулися деякі зміни на котрі варто звернути увагу, а саме:

1.  Спеціальність  Екологія  не  входить  в  перелік  спеціальностей,  котрим
надається  особлива  підтримка.  Особливу  підтримку  мають  такі  спеціальності:
Дошкільна  освіта,  Початкова  освіта,  Трудове  навчання  та  технології,
Інформатика, Біологія та здоров’я людини.

2.  На  спеціальність  Соціальна  робота  для  вступу  на  базі  ПЗСО  другий
сертифікат ЗНО – математика , а не історія України як було минулого року.

3. У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021, 2022 років.
4.  Реєстрація  на  ЄВІ  в цьому році  розпочнеться  26 квітня та  закінчується

17 травня  (минулого  року  реєстрація  розпочиналася  11  травня  по  3  червня.)
Основна  сесія  здачі  ЄВІ  триватиме  з  20  червня  до  02  липня  за  графіком
затвердженим МОН України. 

5.  До  15  січня  2022  року  необхідно  внести  до  ЄДБО  пропозиції  щодо
максимальних обсягів регіонального замовлення. Відкриті конкурсні пропозиції
створюються та вносяться не пізніше 28 лютого 2022 року.

6.  Реєстрація  електронних  кабінетів  вступників,  завантаження  необхідних
документів розпочинається 01 липня; прийом заяв та документів, передбачених
розпочинається 14 липня, та закінчується о 18:00 22 липня.

7.  Академія  не  пізніше  14  липня  оприлюднює  на  офіційному  вебсайті
інформацію про порядок поселення та наявність вільних місць в гуртожитках.

8.  Запропонував  подати  Правила  прийому  до  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка  у  2022  році   на
затвердження Вченою радою академії.

УХВАЛИЛИ:
Правила  прийому  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної

академії ім. Тараса Шевченка у 2022 році подати на затвердження Вченою радою
академії.

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

ІІІ. СЛУХАЛИ:
     Інформацію ректора Ломаковича А. М. про організацію роботи приймальної

комісії та прийому здобувачів вищої освіти у 2022 році.

УХВАЛИЛИ:
Відповідальному секретареві приймальної комісії розробити і представити на

затвердження план роботи приймальної комісії на 2022 рік.

Результати голосування:
«За» – 15;                 «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 2022-
2023 навчальний рік та про визначення вступних випробувань.

УХВАЛИЛИ:
 Оголосити  прийом  здобувачів  вищої  освіти  на  денну  та  заочну  форми

навчання на 2022–2023 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. Математика – сертифікат;
3. Іноземна мова / історія України / 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 або математика – 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 або математика – 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 або математика – 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 або математика – 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 або математика – 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 або математика – 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 або математика – 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 або математика – 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 або математика – 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 або математика – 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)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Історія) 
 за  кошти  регіонального  замовлення  або  за  кошти  фізичних  та

юридичних осіб:
1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат; 
2. Історія України або математика – 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 – історія (тести).
01  Освіта  /  Педагогіка  014  Середня  освіта  (Українська  мова  і

література) 
 за  кошти  регіонального  замовлення  або  за  кошти  фізичних  та

юридичних осіб:
1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат; 
2. Історія України або математика – 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 – педагогіка (тести).
01  Освіта  /  Педагогіка  014  Середня  освіта  (Англійська  мова  і

література) 
 за  кошти  регіонального  замовлення  або  за  кошти  фізичних  та

юридичних осіб:
1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат; 
2. Історія України або математика – 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 – англійська мова (тести).
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
 за  кошти  регіонального  замовлення  або  за  кошти  фізичних  та

юридичних осіб:
1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат; 
2. Історія України або математика – 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 – педагогіка (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 – педагогіка (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,
хореографія) – 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,  інформатика) – 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
(Українська мова і література), спеціальність 014 Середня освіта (Українська
мова і  література, історія)  – фаховий іспит –  українська мова та література,
історія 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.  Початкова освіта  – фаховий
іспит – дошкільна педагогіка з фаховими методиками (тести); єдиний вступний
іспит з іноземної мови.

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Дошкільна
освіта, спеціальність  012  Дошкільна освіта. Практична психологія– 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» – 15;                 «Проти» – 0;                        «Утримались» – 0.




