
Протокол № 1 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 26 грудня 2018 року 

          Присутні: 

1. Ломакович А. М. – ректор академії; 

2. Боднар М. Б. – проректор з навчальної роботи; 

3. Врочинська Л. І. – декан педагогічного факультету; 

4. Бережанський О. О. – декан факультету фізичного виховання та біології; 

5. Курач М.С. – завідувач кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій;  

6. Киричок С. В. – адміністратор ЄДЕБО; 

7. Риндич Мар’яна Василівна –  юрисконсульт. 

8. Райчук Василь Михайлович – старший викладач кафедри мистецьких 

дисциплін та методики їх викладання; 

9. Савелюк Наталія Михайлівна – доцент кафедри педагогіки та психології; 

10.  Балбус Тетяна Анатоліївна  – доцент кафедри мистецьких дисциплін та 

методики їх викладання; 

11.  Сеньківська Галина Ярославівна  – доцент кафедри української філології 

та суспільних дисциплін; 

12.  Головатюк Людмила Михайлівна – старший викладач кафедри біології, 

екології та методики їх викладання; 

13.  Цимбалюк Юрій Григорович  – старший викладач кафедри теорії і 

методики трудового навчання та технологій;  

14.  Вальчук Ольга Василівна – секретар; 

15.  Фількевич Тетяна Борисівна – студентка 11ДОм групи. 

Порядок денний: 

1. Про Положення про приймальну комісію. 

2. Про затвердження складу приймальної комісії. 

3. Про організацію роботи приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2018-2019 

навчальному році. 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника 

голови приймальної комісії, про Положення про приймальну комісію 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка, затверджене Вченою радою академії (протокол №5 від 20.12.2018 

р.). 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію проректора з навчальної роботи взяти до відома. Керуватися 

Положенням про приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, затвердженим Вченою радою 

академії (протокол №5 від 20.12.2018 р.) у ході вступної кампанії 2019 року.  

Результати голосування: 

«За» – 15;            «Проти» – 0;               «Утримались» – 0. 



ІІ. СЛУХАЛИ: 

Ректора академії Ломаковича Афанасія Миколайовича про 

затвердження складу приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити склад приймальної комісії таким чином: 

1. Ломакович Афанасій Миколайович – голова приймальної комісії. 

2. Боднар Марія Богданівна – заступник голови приймальної комісії. 

3. Курач Микола Станіславович – відповідальний секретар 

приймальної комісії. 

4. Бережанський Олександр Олегович – заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії. 

5. Киричок Сергій Васильович – уповноважена особа з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв. 

6. Риндич Мар’яна Василівна –  відповідальна за перевірку 

відповідності документів спеціальним умовам щодо зарахування та надання 

юридичних консультацій з питань вступної кампанії 2019 року. 

7. Врочинська Людмила Ігорівна – член комісії. 

8. Райчук Василь Михайлович – член комісії. 

9. Савелюк Наталія Михайлівна  – член комісії. 

10.  Балбус Тетяна Анатоліївна  – член комісії. 

11.  Сеньківська Галина Ярославівна  – член комісії. 

12.  Головатюк Людмила Михайлівна – член комісії. 

13.  Цимбалюк Юрій Григорович  – член комісії. 

14.  Вальчук Ольга Василівна – член комісії. 

15.  Фількевич Тетяна Борисівна – член комісії. 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ 

     Інформацію ректора Ломаковича А. М. про організацію роботи 

приймальної комісії у 2019 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Відповідальному секретареві приймальної комісії розробити і 

представити на затвердження план роботи приймальної комісії на 2019 рік. 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                             М.С. Курач               


