
 

ПРОТОКОЛ №5 

засідання приймальної комісії 

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 
від 19.03.2021                                          
                                                  Присутні: 

Васильченко Т.І., Шумакова О.С., Ларіна-

Кулакевич Т.П., Савостьонок О.П., Бєліков 

М.Г., Гайворонський П.В.,  Тіхова Т.І., 

Гайворонська О.Є., Савостьонок  С.В.,  Ярита 

І.І.,  Вербицька І.В.,  Арчікова Л. В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про Положення про приймальну та апеляційну комісію. 

2. Про програми вступних випробувань у 2021 році. 

3. Про критерії оцінювання фахових та вступних випробувань у 2021 р. 

4. Про День абітурієнта. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Васильченко Т.І., голову приймальної комісії, яка ознайомила 

присутніх з Положеннями про приймальну та апеляційну комісії.  

 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома та працювати згідно 

Положень. 

 

2. СЛУХАЛИ:   

Голів предметних екзаменаційних комісій, які доповіли про роботу над 

програмами вступних випробувань для вступників на основі базової 

загальної середньої освіти, тестами з української мови, біології та 

математики. 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на 

основі повної загальної середньої освіти. 

Васильченко Т.І., голова приймальної комісії, доповіла, що з 

урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та 

дотриманням медико-санітарних вимог ВП «Кадіївський педагогічний  

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» обирає тестування як основну форму 

проведення вступних іспитів.  

Згідно розділу VII пункту 9 програми вступних іспитів та співбесід 

затверджує голова приймальної комісії ВП «Кадіївський педагогічний  

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» не пізніше ніж 31 березня та 

обов'язково оприлюднюються на вебсайті ВП «Кадіївський педагогічний  



коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». У програмах мають міститися критерії 

оцінювання підготовленості вступників. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Рекомендувати голові приймальної комісії Васильченко Т.І. до 31 

березня затвердити: 

a) програми вступних іспитів та співбесід, тести з української мови, 

біології та математики для вступників на основі базової загальної 

середньої освіти; 

b) тестові завдання для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти з української мови, біології, математики та історії України. 

2.2. Програми вступних випробувань розмістити на вебсайті ВП «Кадіївський 

педагогічний  коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». Відповідальна 

Гайворонська О.Є. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Ларіну-Кулакевич Т. 

П., яка доповіла, що згідно розділу VIII Правил прийому для конкурсного 

відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра, 

конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, 

середнього бала документа про базову загальну середню освіту та 

додаткових балів за особливі успіхи. Cередній бал документа про базову 

загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, переводиться 

в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього 

бала документа про середню освіту. 

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200. 

Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені 

за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" 

відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об'єктивних причин 

додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню 

освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що 

дорівнює 2. 

Мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань, з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на 

основі повної загальної середньої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Інформацію прийняти до відома та працювати згідно Положень та 

критеріїв оцінювання вступних випробувань.  

 

4. СЛУХАЛИ: 



 Савостьонка О.П., який наголосив, що незважаючи на складну 

епідеміологічну ситуацію, яка склалася в Україні, необхідно продовжувати   

приділяти особливу увагу профорієнтаційній діяльності, співпраці з 

майбутніми абітурієнтами та підготовці до вступної кампанії-2021. 

Проведення Дня абітурієнта в онлайн-форматі дозволить  цьогорічним 

абітурієнтам отримати вичерпні відповіді на актуальні для них запитання.  

Він запропонував голові ЦК до Дня абітурієнта організувати презентацію 

спеціальностей, за якими здійснюється набір на навчання, активно залучати 

до профорієнтаційної роботи студентів.  

 

 УХВАЛИЛИ:  

4.1. Підготувати презентацію спеціальностей, за якими здійснюється набір на 

навчання.  

4.2. Активізувати діяльність студентів з профорієнтаційної роботи. 

4.3. Провести День абітурієнта 27 березня 2021 року. 

 

Голова приймальної комісії:      Т.І. Васильченко  

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії:      Т. П. Ларіна-Кулакевич  

ід 01.10.2012 р. 


