
 

 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти 

"Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж  

ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради" 

 

Н А К А З  

 

18.04.2022           № 37 

 
Про склад екзаменаційних комісій 

 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» (ст.32), «Про освіту» 

(ст.6),  «Про фахову передвищу освіту» (ст.51), Положення про організацію 

освітнього  процесу в Комунальному навчальному закладі  фахової передвищої 

освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж                        

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради»  від 15.03.2022 року, Положення 

про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у 

Комунальному навчальному закладі фахової передвищої освіти «Корсунь-

Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської 

обласної ради» від 28.08.2020 року та рішення педагогічної ради від 31.03.2022 

року (протокол № 13) 

 

Н А К А З У Ю : 

1. Затвердити склад екзаменаційної комісії для спеціальності 013 

Початкова освіта у такому складі: 

- ТАРАСЕНКО Людмила Леонідівна, 

голова комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач 

Комунального навчального закладу фахової передвищої освіти «Корсунь-

Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської 

обласної ради».  

- СЕМЕНЕНКО Людмила Миколаївна,  

заступник голови, директор педагогічного коледжу, кандидат філософських 

наук. 

Члени комісії з прийому кваліфікаційного екзамену за ОКР «молодший 

спеціаліст» «Педагогіка з методиками навчання української мови, математики, 

природознавства, методик інтегрованих курсів «Я досліджую світ» та 

«Мистецтво та технології»,  фізичного виховання, основ ритміки і хореографії, 

основ сценічного та екранного мистецтва»: 

41 група 

- Жерепа Ольга Петрівна; 

-  Гордієнко Маргарита Валеріївна; 

- Смілянець Наталія Миколаївна. 
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42 група 

- Березівська Тетяна  Сергіївна; 

- Гордієнко Маргарита Валеріївна; 

- Сизоненко Катерина Олексіївна. 

43 група 

- Березівська Тетяна Сергіївна; 

- Гордієнко Маргарита Валеріївна; 

- Сизоненко Катерина Олексіївна. 

Члени комісії з прийому кваліфікаційного екзамену за ОПС «фаховий 

молодший бакалавр» «Педагогіка з методиками навчання української мови, 

математики, природознавства, методик інтегрованих курсів «Я досліджую світ» 

та «Мистецтво та технології»,  фізичного виховання, основ ритміки і 

хореографії»: 

401 група  

- Жерепа Ольга Петрівна; 

- Гордієнко Маргарита Валеріївна; 

- Смілянець Наталія Миколаївна. 

Члени комісії з прийому комплексного кваліфікаційного екзамену з додаткової 

кваліфікації за ОКР «молодший спеціаліст» та ОПС «фаховий молодший бакалавр»:  

41 група – «Основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями з 

методикою навчально-виховної роботи в ГПД й спеціальних загальноосвітніх 

закладах» з додаткової кваліфікації «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями,  

вихователь»: 

- Березівська Тетяна Сергіївна 

- Попик Оксана Олександрівна. 

42 група (інформатика) – «Практичний курс інформатики з методикою 

навчання в початкових класах та методикою навчально-виховної роботи в ГПД 

й спеціальних загальноосвітніх закладах» з додаткової кваліфікації «Вчитель 

інформаційно-комунікаційних технологій в початкових класах, вихователь» 

- Швайка Олена Михайлівна; 

- Березівська Тетяна Сергіївна. 

43 група/ 401 група – «Англійська мова з методикою навчання в початкових 

класах та методикою навчально-виховної роботи в ГПД й спеціальних 

загальноосвітніх закладах» з додаткової кваліфікації «Вчитель англійської мови в 

початкових класах, вихователь»:  

- Шевчун Тетяна Миколаївна; 

- Омелянчук Лариса Іванівна; 

- Жерепа Ольга Петрівна. 

Члени комісії з прийому комплексного кваліфікаційного екзамену з додаткової 

кваліфікації за  ОПС «фаховий молодший бакалавр»: 

401група – «Основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями з 

методикою навчально-виховної роботи в ГПД й спеціальних загальноосвітніх 

закладах» з додаткової кваліфікації «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями,  

вихователь»: 

- Березівська Тетяна Сергіївна 

- Жерепа Ольга Петрівна. 
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Призначити секретарем екзаменаційної комісії секретаря навчальної 

частини Моргунову Оксану Григорівну. 

2. Затвердити склад екзаменаційної комісії для спеціальності 014.10 

Середня освіта (Трудове навчання та технології): 

- ГАЛИЧ Наталія Василівна, 

голова комісії, кандидат історичних наук, викладач вищої кваліфікаційної 

категорії ВСП Городищенський коледж Уманського національного 

університету садівництва. 

- РИБЧЕНКО Світлана Миколаївна, 
заступник голови комісії, заступник директора з навчальної роботи 

педагогічного коледжу, викладач-методист. 

Члени комісії з прийому кваліфікаційного екзамену на ОКР «молодший 

спеціаліст» та ОПС «фаховий молодший бакалавр»  «Педагогіка з методиками 

навчання технологій та креслення»: 

44/44ф групи 

- Жерепа Ольга Петрівна; 

- Веселовська Олена Віталіївна; 

- Сизоненко Олександр Володимирович. 

45/45ф  групи 

- Жерепа Ольга Петрівна; 

- Веселовська Олена Віталіївна; 

- Сизоненко Олександр Володимирович. 

Члени комісії з прийому комплексного кваліфікаційного екзамену з 

додаткової кваліфікації на ОКР «молодший спеціаліст» та ОПС «фаховий 

молодший бакалавр»: 

44/44ф групи – «Методика навчально-виховної роботи в ГПД й 

спеціальних загальноосвітніх закладах та навчання інформаційно-

комунікаційних технологій в початкових класах» з додаткової кваліфікації 

«Вчитель інформаційно-комунікаційних технологій в початкових класах, 

вихователь»: 

- Жерепа Ольга Петрівна; 

- Швайка Олена Михайлівна. 

45/45ф групи – «Методика навчально-виховної роботи в ГПД й 

спеціальних загальноосвітніх закладах та навчання фізичної культури в 

початкових класах» з додаткової кваліфікації «Вчитель фізичної культури в 

початкових класах, вихователь». 

- Березівська Тетяна Сергіївна; 

- Бігун Павло Андрійович. 

Призначити секретарем екзаменаційної комісії секретаря навчальної 

частини Моргунову Оксану Григорівну. 

3. Головам циклових комісій та викладачам, які входять до складу ЕК, 

подати екзаменаційну документацію на підписи головам ЕК та директору 

коледжу до 16.05.2022 року. 

4. Заступнику директора з навчальної роботи Рибченко С.М. скласти 

розклад кваліфікаційних екзаменів атестації здобувачів освіти  до 25.05.2022 

року. 
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Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

В.о директора      С.М.Рибченко 

 

 

 

 


