
П Р О Т О К О Л 

05.01.2021 р.  № 01 

м. Ужгород 

 

Засідання приймальної комісії 

Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради 

Голова   ПК                                      Стегней С.Н.           

Заступник голови ПК                      Коцан О.М. 

Відповідальний секретар ПК          Турлакова В.М.                    

Присутні :  

Члени приймальної  комісії: Кузьмінська Н.Я., Кормош Н.І.,Савченко Н.В., 

Касо Г.Й., Гайдук Н.І., Драшкаба М.І., Лучков О.С.    

Порядок денний : 

1. Про організацію роботи приймальної комісії для проведення вступної 

кампанії у 2021 році та розподіл обов'язків між її членами. 

 Доповідач: Стегней С.Н. – голова приймальної комісії 

2.  Про  план роботи приймальної комісії у 2021 році. 

    Доповідач: Турлакова В.М. – відповідальний  секретар приймальної 

комісії 

3.Про  профорієнтаційну роботу та  проведення «Дня відкритих дверей». 

     Доповідач: Турлакова В.М.. – відповідальний  секретар приймальної 

комісії   

4. Про наказ директора коледжу  від  04.01.2021 №3 «Про профілактику та 

запобігання проявів корупції, протидію хабарництву та зловживанням у 

Комунальному закладі «Ужгородський музичний фаховий коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради під час вступної кампанії у 2021 

році». 

     Доповідач: Турлакова В.М.  – відповідальний  секретар приймальної 

комісії       

1. ВИРІШИЛИ:    

1.1. Затвердити  розподіл обов’язків між членами приймальної комісії.  

1.2. Приймальній комісії в своїй роботі керуватись чинним законодавством 

України та іншими нормативними актами.  



1.3.Приймальній комісії в своїй роботі забезпечувати гласність та прозорість 

роботи. 

2.ВИРІШИЛИ:   

 План роботи приймальної комісії на 2021 рік схвалити та подати на 

затвердження голові приймальної комісії. 

3. ВИРІШИЛИ: 

3.1.Активізувати профорієнтаційну в мистецьких школах. 

3.2. Підготувати для учнів шкіл та мистецьких шкіл  інформаційні матеріали 

щодо вступу. 

3.3. Проводити роботу із закладами освіти, мистецькими школами щодо 

організації  концертів, проведення методичних конференцій, семінарів тощо.  

3.4. Турлаковій В.М., відповідальному секретарю приймальної комісії 

підготувати графік  проведення консультацій для вступників та оприлюднити 

на вебсайті коледжу . 

3.5. Провести Дні відкритих дверей  6 лютого, 13 березня та 10 квітня  2021 

року. 

3.6.Постійно розміщувати на вебсайті та в соціальних мережах  анонси 

профорієнтаційних заходів та звіти про їх проведення.    

 

4. ВИРІШИЛИ:  Наказ директора  коледжу від  04.01.2021 №3  «Про 

профілактику та запобігання проявів корупції, протидію хабарництву та 

зловживанням у комунальному закладі «Ужгородський музичний фаховий 

коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради під час вступної 

кампанії у 2021 році» взяти до неухильного виконання. 

 

П Р О Т О К О Л 

08.02.2021 р.  № 02 

м. Ужгород 

 

Засідання приймальної комісії 

Комунального  закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради 

 

Голова   ПК                                      Стегней С.Н.    

                  

Заступник голови ПК                      Коцан О.М. 

 



Відповідальний секретар ПК          Турлакова В.М.                    

 

Присутні :  

Члени приймальної  комісії: Кузьмінська Н.Я., Кормош Н.І.,Савченко Н.В., 

Касо Г.Й., Гайдук Н.І., Драшкаба М.І., Лучков О.С.   

 

Порядок денний: 

  

1. Про розгляд Положення про предметні екзаменаційні комісії.   

    Доповідач:  Турлакова В.М.  –  відповідальний секретар  приймальної 

комісії. 

2. Про розгляд Положення про проведення  співбесіди . 

    Доповідач: :  Турлакова В.М. –  відповідальний секретар  приймальної 

комісії.       

3. Про розгляд складу  технічної, апеляційної комісій. 

    Доповідач: Коцан О.М.–   заступник голови приймальної комісії. 

4.  Про створення предметних екзаменаційних комісій, комісій для 

проведення  співбесіди. 

     Доповідач:  Коцан О.М. –  заступник голови приймальної комісії. 

 

1. ВИРІШИЛИ: Положення про  предметні екзаменаційні комісії схвалити та 

подати на затвердження  директору.  

2. ВИРІШИЛИ: Положення про проведення співбесіди схвалити та подати на 

затвердження директору. 

 

3. ВИРІШИЛИ:3.1.Створити технічну комісію у такому складі: 

Марущинець М.Й. 

Мельничок Л.В. 

Чирська А.С.  

 

3.2.Створити апеляційну комісію у складі: 

Гірник М.Ю.   – голова  апеляційної комісії,  

                           заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Теличко Т.Ю. – член апеляційної комісії,  

                           викладач-методист циклової комісії   «Фортепіано»  

Самарик А.П. – вчитель української мови і літератури 

                            Ужгородської ЗОШ I-III ступеня №8 (за згодою) 

3.3.Запропонований склад технічної та апеляційної комісії схвалити та 

подати на затвердження  директору. 

 



 

4. ВИРІШИЛИ: 

4.1.Створити предметні екзаменаційні комісії у такому складі: 

 

Творчий конкурс ( І тур) 

Спеціалізація «Фортепіано» 

Сокач М.Е.– голова комісії 

Тетерюк-Кінч Ю.С.– член комісії 

Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти» 

Шіпош Н.А. – голова комісії 

Попович О.М.– член комісії 

 

 

Спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти» 

Томич Ф.Ф. – голова комісії 

Попович Е.Ф.– член комісії 

 

Спеціалізація «Народні інструменти» 

Стегней В.В. – голова комісії 

Стулішенко П.В. – член комісії 

 

Спеціалізація «Хорове диригування» 

Шіпош В.А. – голова комісії 

Зюбрицька О.Г. – член комісії 

 

Спеціалізація «Спів» 

Глеба С.В.– голова комісії 

Маркевич С.В. – член комісії 

 

Спеціалізація «Музичне мистецтво естради» 

Підгородська Н.М. – голова комісії 

Ухач О.М. – член комісії 

 

Спеціалізація «Теорія музики» 

Стинич Н.І. – голова комісії 

Тюпа-Павай В.О. – член комісії 

 

Творчий конкурс ( ІІ тур)  

Спеціалізація «Фортепіано» 

Світлик М.П. – голова комісії 

Пришляк Н.І.– член комісії 



Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти» 

Тюпа-Павай В.О.– голова комісії 

Пришляк Н.І.– член комісії 

 

Спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти» 

Стинич Н.І.  – голова комісії 

Бізіля Н.Ю. – член комісії 

Спеціалізація «Народні інструменти» 

Тюпа-Павай В.О.  – голова комісії 

Бізіля Н.Ю.  – член комісії 

Спеціалізація «Хорове диригування» 

Світлик М.П.– голова комісії 

Бізіля Н.Ю. –  член комісії 

Спеціалізація «Спів» 

Стинич Н.І. – голова комісії 

Теличко В.Ф. –  член комісії 

 

Спеціалізація «Музичне мистецтво естради» 

Теличко В.Ф.  – голова комісії 

Тюпа-Павай В.О. – член комісії 

 

Спеціалізація «Теорія музики» 

Стинич Н.І.– голова комісії 

Теличко В.Ф.– член комісії 

 

Українська мова (диктант, співбесіда) 

Яковлєва В.Б.– голова комісії 

Мурга  О.В. – член комісії 

 

4.3.Запропонований склад предметних екзаменаційних комісій, комісії зі 

співбесіди схвалити та подати на затвердження  директору. 

 

4.4.Головам комісій розробити екзаменаційні матеріали,програми творчих 

конкурсів,вступних іспитів та співбесід і подати на затвердження голові 

приймальної комісії не пізніше ніж 31 березня 2021року. 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

01.03.2021 р.  № 03 

м. Ужгород 

 

Засідання приймальної комісії 

Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради 

 

Голова   ПК                                      Стегней С.Н.    

                  

Заступник голови ПК                      Коцан О.М. 

 

Відповідальний секретар ПК          Турлакова В.М.                    

 

Присутні :  

Члени приймальної  комісії: Кузьмінська Н.Я., Кормош Н.І.,Савченко Н.В., 

Касо Г.Й., Гайдук Н.І., Драшкаба М.І., Лучков О.С.   

  

Порядок денний : 

1.  Розгляд програм вступних випробувань, матеріалів співбесіди.  

Доповідач: Турлакова В.М. – відповідальний секретар приймальної комісії. 

2.   Розгляд критеріїв  оцінювання з фахових дисциплін. 

Доповідач:   Турлакова В.М. –  відповідальний секретар приймальної комісії. 

3.   Про затвердження екзаменаційних білетів та екзаменаційних диктантів.  

Доповідач:   Турлакова В.М.. –  відповідальний секретар приймальної комісії. 

 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.1.Програми  вступних випробувань та матеріали співбесіди схвалити та 

подати на затвердження голові приймальної комісії. 

1.2.Затверджені програми  вступних випробувань та матеріали співбесіди  

оприлюднити на вебсайті  коледжу. 

2. ВИРІШИЛИ:  

2.1.Критерії оцінювання вступних випробувань схвалити та подати на 

затвердження голові приймальної комісії.  

2.2.Затверджені критерії оцінювання  оприлюднити на вебсайті  коледжу. 

3. ВИРІШИЛИ:   

3.1.Екзаменаційні білети для проведення вступних випробувань з фахових 

дисциплін схвалити і подати на затвердження голові приймальної комісії. 

3.2. Схвалити і рекомендувати до затвердження екзаменаційні диктанти з 

конкурсного предмету «Українська мова» для проведення вступних 

випробувань для вступників на основі базової загальної середньої освіти. 



П Р О Т О К О Л 

09.04.2021 р.  № 04 

м. Ужгород 

 

Засідання приймальної комісії 

Комунального  закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради 

 

Голова   ПК                                      Стегней С.Н.    

                  

Заступник голови ПК                      Коцан О.М. 

 

Відповідальний секретар ПК          Турлакова В.М.                    

 

Присутні :  

Члени приймальної  комісії: Кузьмінська Н.Я., Кормош Н.І.,Савченко Н.В., 

Касо Г.Й., Гайдук Н.І., Драшкаба М.І., Лучков О.С.  

 

Порядок денний: 

1. Про проведення профорієнтаційної роботи в умовах карантину та 

організацію  консультацій для вступників. 

         Доповідач:Турлакова В.М.– відповідальний секретар приймальної 

комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Приймальній комісії проводити роботу з  оперативного інформування 

учнів шкіл, мистецьких шкіл області та їх батьків  з усіх питань вступу.  

2. Турлаковій В.М.,відповідальному секретарю приймальної комісії провести 

роботу з складання  гнучкого графіку очних та дистанційних консультацій 

відповідно до епідеміологічної ситуації в області, забезпечивши оперативне  

інформування вступників щодо графіків та форми проведення консультацій 

на вебсайті коледжу. 

3.Активізувати  поширення найкращих відеозаписів з концертів студентських 

колективів та окремих виконавців-студентів через соціальні мережі. 

4.Підготувати та надіслати у мистецькі школи області інформаційні листи 

щодо вступу.    

 

П Р О Т О К О Л 

01.06.2021 р.  № 05 

м. Ужгород 

 

Засідання приймальної комісії 

Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради 

 



Голова   ПК                                      Стегней С.Н.    

                  

Заступник голови ПК                      Коцан О.М. 

 

Відповідальний секретар ПК          Турлакова В.М.                    

 

Присутні :  

Члени приймальної  комісії: Кузьмінська Н.Я., Кормош Н.І.,Савченко Н.В., 

Касо Г.Й., Гайдук Н.І., Драшкаба М.І., Лучков О.С.   

  

Порядок денний :  

1.  Про наказ МОН України № 415 від 13.04.2021 р. «Про затвердження форм 

документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої 

освіти), зареєстрований в Міністерстві юстиції України  26.05.2021 р. за   

№  697/36319.   

      Доповідач  Стегней С.Н.–  голова приймальної комісії. 

2. Про  документацію для забезпечення вступної кампанії. 

       Доповідач: Турлакова В.М. – відповідальний секретар приймальної 

комісії.  

1. ВИРІШИЛИ:1.1. Наказ МОН України № 415 від 13.04.2021 р. «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої 

(фахової передвищої освіти), зареєстрований в Міністерстві юстиції України  

26.05.2021 р. за  №  697/36319  взяти до виконання. 

1.2.Турлаковій В.М., відповідальному секретарю приймальної комісії  

підготувати бланки документації відповідно до наказу  МОН України № 415 

від 13.04.2021 р. «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у 

закладах вищої (фахової передвищої освіти), зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України  26.05.2021 р. за  №  697/36319.  

2. ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити форми документації, які необхідні для проведення вступної 

кампанії, а саме: 

- аркуш результатів вступних випробувань; 

- опис особової справи; 

- розписка в отриманні документів; 

- титульна сторінка письмової роботи; 

- вкладка; 

- аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробування. 

2.2. Турлаковій В.М., відповідальному секретарю приймальної комісії 

забезпечити підготовку необхідної  бланкової документації для прийому 

документів та проведення вступних випробувань.   

                

 



П Р О Т О К О Л 

16.06.2021 р.  № 06 

м. Ужгород 

 

Засідання приймальної комісії 

Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради 

 

Голова   ПК                                      Стегней С.Н.    

Заступник голови ПК                      Коцан О.М. 

Відповідальний секретар ПК          Турлакова В.М.                    

Присутні :  

Члени приймальної  комісії: Кузьмінська Н.Я., Кормош Н.І.,Савченко Н.В., 

Касо Г.Й., Гайдук Н.І., Драшкаба М.І., Лучков О.С.   

Порядок денний : 

1. Про обсяги  регіонального замовлення на підготовку фахових молодших 

бакалаврів у комунальному  закладі «Ужгородський музичний фаховий 

коледж імені Д.Є. Задора» Закарпатської обласної ради у 2021 році    

 Доповідач: Стегней С.Н. – голова   приймальної комісії. 

1. ВИРІШИЛИ: 

1.1.Затвердити наступний розподіл обсягу регіонального замовлення за 

спеціалізаціями:  

Фортепіано -  12 

Оркестрові струнні інструменти - 9 

Оркестрові духові та ударні інструменти -13 

Народні інструменти -  5 

Хорове диригування -  5 

Теорія музики -  4 

Спів - 10 

Музичне мистецтво естради - 4 

1.2. Обсяг регіонального замовлення на підготовку фахових молодших 

бакалаврів у 2021 році  довести  до  вступників шляхом оприлюднення на 

вебсайті коледжу та інформаційному стенді приймальної комісії. 

 

 



П Р О Т О К О Л 

24.06.2021 р.  № 07 

м. Ужгород 

 

Засідання приймальної комісії 

Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради 

 

Голова   ПК                                      Стегней С.Н.    

                  

Заступник голови ПК                      Коцан О.М. 

 

Відповідальний секретар ПК          Турлакова В.М.                    

 

Присутні :  

Члени приймальної  комісії: Кузьмінська Н.Я., Кормош Н.І.,Савченко Н.В., 

Касо Г.Й., Гайдук Н.І., Драшкаба М.І., Лучков О.С.   

  

Порядок денний :  

1.Про стан готовності до початку прийому документів та проведення 

вступних випробувань. 

    Доповідач: Турлакова В.М.– відповідальний секретар приймальної комісії. 

2. Про розклад вступних випробувань  до комунального закладу 

«Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської 

обласної ради у 2021 році. 

    Доповідач:  Турлакова В.М. – відповідальний секретар приймальної 

комісії. 

1. ВИРІШИЛИ:  

1.1.Інформацію  Турлакової В.М., відповідального секретаря приймальної 

комісії, про стан готовності до прийому документів та проведення вступних 

випробувань взяти до уваги. 

1.2. Турлаковій В.М,, відповідальному секретарю приймальної комісії, 

провести інструктаж  технічної комісії з прийому документів 25.06.2021. 

2. ВИРІШИЛИ: 

2.1.Розклад  вступних випробувань у 2021 році схвалити та подати на 

затвердження голові приймальної комісії.  

2.2.Розклад  вступних випробувань оприлюднити на вебсайті коледжу та 

інформаційному стенді приймальної комісії. 

 


