
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 29.12.2017 р. (протокол № 4) 
         

1. Про затвердження Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2018 році.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Курача М. С. про Правила прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка в 2018 році, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Курача М. С. взяти до 

відома. 

      2. Затвердити Правила прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка в 2018 році.     

 

2. Про затвердження Правил прийому на навчання до аспірантури Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2018 році.  

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Курача М. С. про Правила прийому на навчання до аспірантури Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2018 році, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Курача М. С. взяти до 

відома. 

      2. Затвердити Правила прийому на навчання до аспірантури Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2018 році.     

     

          3. Різне.  

     3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження зразків документів про освіту та додатків до них для 

студентів ступеня вищої освіти «магістр», Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

     1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б. взяти до відома.  

    2. Затвердити зразки документів про освіту та додатки до них для студентів ступеня 

вищої освіти «магістр».  

     (Зразки додаються).     

 

3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Курача М. С. про затвердження Положення про приймальну комісію Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити Положення про приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

   

            Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера 

            Вчений секретар                                                                               І. О. Волянюк  

 


