
Протокол №6 

 

засідання приймальної комісії 

вищого комунального навчального закладу 

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради 

 

 

 29 березня  2019  року 

 

 

Присутні всі члени комісії:     Мороз В.М., Сушицька О.Л., Герасимчук С.В., 

Голуб Л.В, Корзун О.В., Демченко А.М., Лисак С.Б., 

Марченко Т.В., Красовська Л.В., Муратова К.В.,                                                 

Курдиш Т.В. 

 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження екзаменаційних матеріалів для проведення вступних випробувань, 

співбесід, творчого конкурсу вступної кампанії 2019 року до вищого комунального 

навчального закладу "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" 

Житомирської обласної ради. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити програми, критерії оцінювання знань вступників, інструкції проведення  

вступних випробувань із української мови: 

-  для вступників, що вступають на базі базової загальної середньої освіти на 

спеціальності: 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології), 014 

Середня освіта (Фізична культура);  

- для вступників, що вступають на базі повної загальної середньої освіти на 

спеціальності 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології); 014 

Середня освіта (Фізична культура); 

-  для вступників пільгових категорій громадян, яким надано таке право, що вступають 

на базі базової та повної загальної середньої освіти на спеціальності: 013 Початкова освіта, 

014 Середня освіта (Трудове навчання і технології), 014 Середня освіта (Фізична культура).   

 

2. Затвердити програми, критерії оцінювання знань вступників, інструкції проведення  

вступних випробувань із математики: 

- для вступників, що вступають на базі базової загальної середньої освіти на 

спеціальності: 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології);  

- для вступників пільгових категорій громадян, яким надано таке право, що вступають 

на базі базової та повної загальної середньої освіти на спеціальності: 013 Початкова освіта, 

014 Середня освіта (Трудове навчання і технології); 

- для вступників, що вступають на базі повної загальної середньої освіти на 

спеціальності: 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології). 

 

3. Затвердити програму, нормативи, шкалу оцінювання, інструкцію проведення 

творчого конкурсу (фізична підготовка) для вступників, що вступають на базі базової та 

повної загальної середньої освіти на спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура). 

 

4. 2. Затвердити програми, критерії оцінювання знань вступників, інструкції проведення  

вступних випробувань із історії України: 



- для вступників пільгових категорій громадян, яким надано таке право, що вступають 

на базі повної загальної середньої освіти на спеціальності: 013 Початкова освіта, 014 Середня 

освіта (Трудове навчання і технології); 

- для вступників, що вступають на базі повної загальної середньої освіти на 

спеціальності: 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання і технології). 

 

 

Голова приймальної комісії                                                               В.М.Мороз 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                            С.В.Герасимчук 


