
Протокол № 16 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 22 липня 2019 року 
 

Присутні: Ломакович А. М., Боднар М. Б., Бережанський О. О., 

Врочинська Л. І., Киричок С. В., Райчук В.М.,Савелюк Н.М., Дух О.І., 

Головатюк Л.М., Цимбалюк Ю.Г., Яскевич В.М., Антонюк А.Т., Вальчук О.В.,  

Фількевич Т.Б., Риндич М.В. 

Порядок денний: 

1. Про результати перевірки середнього бала додатка до атестата про 

повну загальну середню освіту та внесення його до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

2. Про перевірку правильності нарахування сільського коефіцієнта та 

внесення необхідних уточнень до ЄДЕБО. 

3. Про перевірку правильності встановлення квоти-3. 

4. Про допуск до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви для 

вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі повної  загальної середньої 

освіти) денної форми навчання(закінчення терміну подачі заяв). 

5. Про допуск до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви для 

вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі повної  загальної середньої 

освіти) заочної форми навчання. 

6. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 

середнього бала документа про освіту вступників на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

базі молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання), денної 

форми навчання (закінчення терміну прийому заяв та документів). 

7. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 

середнього бала документа про освіту вступників на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

базі молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання), заочної 

форми навчання. 

8. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 

середнього бала документа про освіту вступників на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

базі молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста за нормативним терміном 

навчання), заочної форми навчання.  

9. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 

середнього бала документа про освіту вступників на навчання за освітньо-

професійними програмами другого (магістерського) рівня   освіти (на базі  

рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст»), денної та 

заочної форм навчання. 

10. Про скасування заяв абітурієнтів у зв’язку з допущенням технічної 

помилки під час внесення відповідних даних до бази ЄДЕБО. 



11. Про перенесення дати складання фахових вступних випробувань 

згідно заяв абітурієнтів.  

12. Про відмову абітурієнтам, які подавали заяви для вступу до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка  для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

денна, заочна форми навчання, але забрали документи. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформаціювідповідального секретаря приймальної комісії 

Бережанського О.О.,  про результати перевірки середнього бала атестату про 

повну загальну середню освіту. Він зазначив, що (відповідно до абзацу 2 

пункту 12 розділу VI Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 році (зі змінами та 

доповненнями відповідно до наказу МОН України № 760 від 31 травня 2019 

року), затверджених Вченою радою академії 25 червня 2019 року (протокол 

№13) та введених в дію наказом ректора №80 від 27 червня 2019 року, 

приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту 

та затверджує його своїм рішенням.  

Членами комісії для прийому документів, оформлення особових справ 

вступників та занесення даних до ЄДЕБО здійснено перевірку середнього бала  

атестату про повну загальну середню освіту на основі його сканованої копії.  

У ході такої перевірки були виявлені неточності у зазначені показника 

середнього бала у заявах деяких абітурієнтів.  

Запропонував затвердити середній бал атестата про повну загальну 

середню освіту, при потребі здійснити корективи та внести необхідну 

інформацію до Єдиної бази. 

УХВАЛИЛИ:  

1.Затвердити середній бал додатка до атестата про повну загальну 

середню освіту без змін вступникам, у яких не виявлено неточностей у подані 

інформації. 

2. Здійснити корективи стосовно середнього бала додатка до атестата про 

повну загальну середню освіту вступникам, у яких виявлено неточності у подані 

інформації або відсутня така інформація, а саме:  

 № 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта 

Середній бал додатка до 

атестата про повну загальну 

середню освіту 

Подано Затверджено 

1.  Андріюк Богдана Іванівна 6,0 6,2 

2.  Івасів Вікторія Віталіївна 8,6 8,5 

3.  Ковтунович Ольга Василівна 7,0 6,9 

4.  Соколовський Максим Юрійович 9,6 9,0 

5.  Боришкевич Софія Василівна  9,3 8,9 

6.  Середюк Анастасія Олександрівна 6 6,4 

7.  Воловчук Дарія Юріївна 9,3 9,0 

8.  Солонинка Михайло Богданович 9,6 9,5 

9.  Резнік Олеся Іванівна 9,1 9,0 



10.  Зіньковська Антоніна Миколаївна 10,9 11 

11.  Присяжнюк Анна Віталіївна 7,9 7,8 

12.  Мацюк Христина Миколаївна  8,3 8,4 

13.  Совальська Софія Вадимівна 7,8 7,9 

14.  Монастирецький Дмитро Васильович 8,1 8,2 

15.  Кравчук Тетяна Миколаївна 8 8,8 

16.  Сидорук Анастасія Василівна 8,4 8,2 

17.  Півень Назар Анатолійович 9,7 9,4 

18.  Прач Ангеліна Андріївна 8 7,5 

19.  Манжай Вікторія Сергіївна 9,8 9,7 

20.  Отрода Ірина Володимирівна 10,9 10,8 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

перевірку правильності нарахування сільського коефіцієнта та внесення 

необхідних уточнень до ЄДЕБО. У ході перевірки даних абітурієнтів для 

здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на базі повної загальної середньої 

освіти були виявлені неточності щодо нарахування сільського коефіцієнта, а 

саме: абітурієнти завантажили документи не встановленого взірця, закінчили 

школи, які знаходяться у міській місцевості, дані в документі не відповідають 

вимогам Правил прийому. Відповідні правки внести у їх особисті дані у 

ЄДЕБО. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтвердити правильність нарахування сільського коефіцієнту 

вступникам, які подали документи встановленого взірця, що підтверджують 

термін проживання у сільській місцевості та закінчили загальноосвітній 

навчальний заклад, який знаходиться у сільській місцевості у рік вступу. 

2. Підтвердити правильність нарахування сільського коефіцієнту 

абітурієнтам, в електронній заяві яких стояла позначка щодо права на цей 

коефіцієнт, але завантажені з особистого кабінету документи не відповідали 

вимогам МОН, після отримання додаткових підтверджуючих документів, а 

саме:  

- Євпак Інні Олексіївні 

- Воловчук Дарії Юріївні 

- Кучерук Дарині Олександрівні 

- Остаповець Надії Тимофіївні 

- Руднік Вікторії Іванівні 

3. Скасувати необґрунтовано встановлений сільський коефіцієнт 

наступним абітурієнтам:  

Славинській Анастасії Олександрівні 

Результати голосування: 

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



ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О.про 

перевірку правильності встановлення квоти-3 абітурієнтами Академії. Він 

зазначив, що відповідно до абзацу 8 пункту 7 розділу І Правил прийому до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

в 2019 році (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу МОН України № 

760 від 31 травня 2019 року), затверджених Вченою радою академії 25 червня 

2019 року (протокол №13) та введених в дію наказом ректора №80 від 27 

червня 2019 року, «квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка 

може бути використана комунальним закладом вищої освіти для прийому на 

навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули її в 

закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці». У окремих абітурієнтів, які закінчили заклади на території 

Тернопільської області не встановлено квоту-3 (категорія вступника – 118 – 

особи, що здобули повну загальну середню освіту в закладах освіти на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці  ). У інших – встановлено 

квоту-3 без належних на це підстав(закінчили заклади освіти на території інших 

областей.) 

Запропонував скасувати встановлену квоту-3 вступникам, які не належать 

до категорії 118. Підтвердити квоту-3, вступника, які належать до категорії 118. 

Додати категорію 118 вступникам, які здобули повну загальну середню освіту в 

закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці, але при подачі електронної заяви не встановили позначку «претендую 

на квоту-3». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтвердити вступникам, які здобули повну загальну середню освіту в 

закладах освіти на території Тернопільської області і встановили відповідну 

відмітку у поданій електронній заяві,«категорію 118». 

2. Додати вступникам, які здобули повну загальну середню освіту в 

закладах освіти на території Тернопільської області, але не встановили 

відповідну відмітку у електронній заяві, «категорію 118». 

3. За результатами перевірки  поданих заяв «категорію 118» призначити 

таким вступникам: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Івасів Вікторія Віталіївна  

2. Семеляк Олександра Петрівна  

3. Мороз Дарія Григорівна  

4. Кравчук Тетяна Миколаївна  

5. Вібла Інна Миколаївна 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова освіта, 

спеціальність 013 Початкова освіта  

1. Стельмащук Ольга Віталіївна 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна робота, 

спеціальність 231 Соціальна робота 

1. Федоришин Ірина Михайлівна  

2. Курач Вікторія Миколаївна  



05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  

1. Бонікевич Дар’я Сергіївна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) 

1. Гарах Ольга Анатоліївна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

1. Соколовський Максим Юрійович 

2. Благовірна Анастасія Олександрівна 

3. Манжай Вікторія Сергіївна 

4. Келимник Анастасія Павлівна 

5. Курач Вікторія Миколаївна 

6. Резнік Олеся Іванівна 

7. Блищак Іванна Олегівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність  014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

1. Курач Вікторія Миколаївна  

2. Резнік Олеся Іванівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

1. Кондратюк Віталій Олегович  

2. Мацюк Оксана Миколаївна 

3. Лопацька Діана Олексіївна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

1. Колєсніков Владислав Юрійович 

2. Мацюк Христина Миколаївна 

3. Масловська Ольга Володимирівна 

4. Монастирецький Дмитро Васильович 

5. Шевчук Назарій Миколайович 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

1. Соломонюк Єлизавета Ігорівна 

2. Козіброда Людмила Русланівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Кравчук Тетяна Миколаївна 

 



10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, спеціальність 

101 Екологія  

1. Кондратюк Віталій Олегович 

 

4.Скасувати встановлену «категорію 118» вступникам, які не здобули 

повну загальну середню освіту в закладах освіти на території Тернопільської 

області, але встановили відповідну відмітку у електронній заяві, а саме: 

1. Кутинець Галині Михайлівні 

2. Отроді Ірині Володимирівні 

3. Пишнюк Ілоні Богданівні 

4. Шум Анастасії Петрівні 

5. Ігнатюку Богдану Олеговичу 

6. Кобріній Тетяні Анатоліївні 

7. Петренко Софії Валеріївні 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

допуск до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви для вступу на 

навчання за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (на базі повної  загальної середньої освіти), денної форми 

навчання у період 19-22 липня 2019 року (закінчення терміну подачі заяв). 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

у період 19-22 липня 2019 року для вступу на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

базі повної  загальної середньої освіти), денної форми навчання(закінчення 

терміну подачі заяв):  
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3 

1. Івасів Вікторія Віталіївна  

2. Семеляк Олександра Петрівна  

3. Мороз Дарія Григорівна  

4. Кравчук Тетяна Миколаївна  

5. Вібла Інна Миколаївна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Лищун Ірина Володимирівна  

2. Присяжнюк Анна Віталіївна  

3. Кутинець Галина Михайлівна  

4. Совальська Софія Вадимівна  

5. Прач Ангеліна Андріївна  



6. Крук Ольга Леонідівна  

7. Воловчук Дарія Юріївна  

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
1. Славинська Анастасія Олександрівна  

2. Боришкевич Софія Василівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова освіта, 

спеціальність 013 Початкова освіта  

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Стельмащук Ольга Віталіївна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Какалюк Софія Володимирівна  

2. Ковальчук Орися Сергіївна  

3. Москалюк Тетяна Володимирівна  

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
1. Боришкевич Софія Василівна  

 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна робота, спеціальність 

231 Соціальна робота 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Федоришин Ірина Михайлівна  

2. Курач Вікторія Миколаївна  

За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Пишнюк Ілона Богданівна  

2. Кобріна Тетяна Анатоліївна  

3. Лясковська Валентина Андріївна  

4. Москалюк Тетяна Володимирівна  

 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма Психологія, 

спеціальність 053 Психологія  

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Бонікевич Дар’я Сергіївна  

За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Головій Анастасія Сергіївна  

2. Головій Родіон Миколайович  

3. Москалюк Тетяна Володимирівна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Інформатика) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3 

1. Гарах Ольга Анатоліївна  

 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
1. Сидорук Анастасія Василівна  

2. Більчук Павло Петрович  



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Соколовський Максим Юрійович 

2. Благовірна Анастасія Олександрівна 

3. Манжай Вікторія Сергіївна 

4. Келимник Анастасія Павлівна 

5. Курач Вікторія Миколаївна 

6. Резнік Олеся Іванівна 

7. Блищак Іванна Олегівна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Отрода Ірина Володимирівна 

2. Кисіль Оксана Володимирівна 

 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
1. Міхнєва Юлія Дмитрівна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність  

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Курач Вікторія Миколаївна  

2. Резнік Олеся Іванівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Кондратюк Віталій Олегович  

2. Мацюк Оксана Миколаївна 

3. Лопацька Діана Олексіївна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Лищун Ірина Володимирівна  

2. Євпак Інна Олексіївна  

3. Шум Анастасія Петрівна 

 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
1. Бабич Марія Василівна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Історія) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Колєсніков Владислав Юрійович 

2. Мацюк Христина Миколаївна 

3. Масловська Ольга Володимирівна 

4. Монастирецький Дмитро Васильович 

5. Шевчук Назарій Миколайович 

 



За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Гуц Марина Сергіївна  

2. Остаповець Надія Тимофіївна  

3. Петренко Софія Валеріївна 

4. Шум Анастасія Петрівна 

5. Ігнатюк Богдан Олегович 

6. Цимбалюк Ярослава В’ячеславівна 

 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
1. Чайка Юліана Володимирівна 

 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
1. Кондратюк Віталій Олегович  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За конкурсом  на загальних підставах 
1. Руднік Вікторія Іванівна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Соломонюк Єлизавета Ігорівна 

2. Козіброда Людмила Русланівна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Коваль Марина Леонідівна  

2. Крук Ольга Леонідівна 

 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
1. Гладич Анна Тарасівна 

 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
1. Виклюк Людмила Володимирівна  

2. Бзовицька Надія Андріївна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Кравчук Тетяна Миколаївна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Присяжнюк Анна Віталіївна  

2. Єленець Владислав Сергійович  

3. Остапчук Ілона Геннадіївна  

4. Іванов Максим Васильович  

 

 



10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, спеціальність 101 Екологія  

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Кондратюк Віталій Олегович 

За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Крук Ольга Леонідівна  

2. Кучерук Дарина Олександрівна  

3. Середюк Анастасія Олександрівна  

4. Пащук Анна Іванівна  

5. Остапчук Ілона Геннадіївна  

6. Колядюк Ольга Миколаївна  

7. Андріюк Богдана Іванівна  

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

допуск до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви для вступу на 

навчання за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (на базі повної  загальної середньої освіти), заочної форми 

навчання у період 19-22 липня 2019 року.  

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

у період 19-22 липня 2019 року для вступу на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

базі повної  загальної середньої освіти), заочної форми навчання:  

Лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
1. Корбило Наталія Володимирівна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
1. Зіньковська Антоніна Миколаївна  

2. Півень Назар Анатолійович  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
1. Дем’ян Оксана Василівна  

 

01 Освіта  / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 
1. Дем’ян Оксана Василівна  



 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна робота, спеціальність 

231 Соціальна робота 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 
1. Солонинка Михайло Богданович  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 
1. Федчук Алла Володимирівна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова освіта, 

спеціальність 013 Початкова освіта  

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 
1. Ковтунович Ольга Василівна  

 

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, спеціальність 101 Екологія  

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 
1. Петручок Катерина Ярославівна  

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0;            

«Утримались» – 0. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження середнього бала 

документа про освіту вступників, які подали заяви у період 19-22 липня 2019 

року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста за 

скороченим терміном навчання), денної форми навчання (закінчення терміну 

прийому заяв та документів).  

 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 19-22 липня 

2019 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста за 

скороченим терміном навчання), денної форми навчання(закінчення терміну 

прийому заяв та документів): 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Професійна освіта, 

спеціальність 015 Професійна освіта (Деревообробка) 

1. Олексюк Павло Ростиславович – 68.4 

2. Скакальський Володимир Володимирович – 79.9 

3. Байталоха Богдан Анатолійович –  93 

4. Бойко Олександр Олександрович –  68.9 

5. Фещук Валерій Іванович –  70.3 

6. Гранат Дмитро Олександрович –  87.1 

7. Мельничук Олександр Тарасович –  84.5 

8. Дацюк Орест Миколайович –  69.3 

9. Камінський Андрій Вікторович –  80.6 



10. Теодоринчик Владислав Вікторович –  72.5 

11. Заверуха Степан Володимирович –  83.2 

12. Дубінецький Володимир Михайлович – 68.4 

13. Трачук Олександр Васильович – 72.2 

 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Колесник Анастасія Олегівна – 73.9 

2. Теодоринчик Владислав Вікторович –  72.5 

3. Гев Оксана Михайлівна – 80.8 

4. Каленик Валентина Андріївна – 86 

5. Мельничук Олександр Тарасович –  84.5 

6. Гранат Дмитро Олександрович –  87.1 

7. Драган Іванна Вікторівна – 88.1 

8. Гарбузюк Валентина Петрівна – 88.6 

9. Козицька Ольга Сидорівна – 79.1 

10. Дацюк Орест Миколайович –  69.3 

 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 014 

Середня освіта (Фізична культура) 

1. Лебідь Мар’яна Аліківна – 92,7 

2. Воронко Володимир Васильович –  81.1 

 
01 Освіта  / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Травка Ірина Олексіївна – 80.7 

2. Козаченко Алла Остапівна – 77.7 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0;            

«Утримались» – 0. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження середнього бала 

документа про освіту вступників, які подали заяви у період 19-22 липня 2019 

року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста за 

скороченим терміном навчання), заочної форми навчання.  

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 19-22 липня 

2019 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста за 

скороченим терміном навчання), заочної форми навчання:  
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Ковцун Анастасія Костянтинівна – 72.4 

2. Ільницька Ангеліна Федорівна – 92.5 

Результати голосування: 

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



VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження середнього бала 

документа про освіту вступників, які подали заяви у період 19-22 липня 2019 

року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста, бакалавра, 

спеціаліста за нормативним терміном навчання), заочної форми навчання.  

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 19-22 липня 

2019 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста за нормативним терміном навчання), заочної форми 

навчання.  

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, 

на 2 курс), заочна форма навчання: 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

1. Гев Оксана Михайлівна – 80.8 
 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна робота, 

спеціальність 231 Соціальна робота 

1. Знаковська Людмила Русланівна – 70.7 

 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, 

на 3 курс), заочна форма навчання: 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

1. Мельник Василина Романівна – 79.3 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, 

спеціальність  012  Дошкільна освіта 

1. Мельник Василина Романівна – 79.3 

2. Геляс Наталія Богданівна – 68.3 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Історія) 

1. Гапонюк Тетяна Миколаївна – 84.8 
 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0;            

 «Утримались» – 0. 
 

ІХ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження середнього бала 

документа про освіту вступників, які подали заяви у період 19-22 липня 2019 

року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами другого 



(магістерського) рівняосвіти (на базі  рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр» 

або ОКР «спеціаліст») денної та заочної форм навчання. 

        УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 19-22 липня 

2019 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

другого (магістерського) рівняосвіти (на базі  рівня вищої освіти «бакалавр», 

«магістр» або ОКР «спеціаліст») денної та заочної форм навчання.  

Денна форма навчання 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, 

спеціальність  012  Дошкільна освіта 

1. Грисюк Вікторія Анатоліївна – 81.2 

 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Федорук Сергій Миколайович –  84.1 

2. Ковальчук Олег Васильович –  83.9 

3. Щербатюк Євген Олександрович –  65.8 

4. Клецор Олександр Андрійович –  78.2 

5. Шостак Валерій Леонідович –  79.5 

6. Октисюк Віталій Володимирович –  83.3 

 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Поцілуйко Володимир Богданович –  79.8 

 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

1. Косюк Оксана Юріївна – 82.9 

2. Олексина Іванна Юріївна – 93.1 

 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

1. Гайданакіс Олександра Миколаївна – 81.6 

2. Сторощук Соломія Анатоліївна – 81.4 

 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність  

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Каньовський Сергій Андрійович –  81.7 

 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

1. Гайданакіс Олександра Миколаївна – 81.6 

 

Заочна форма навчання 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, 

спеціальність  012  Дошкільна освіта 

1. Геляс Наталія Богданівна – 76.4 

2. Грисюк Вікторія Анатоліївна – 81.2 

Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 014 

Середня освіта (Українська мова і література) 

1. Ройко Людмила Леонтіївна – 81 

2. Кричковська Наталія Василівна – 83.7 



 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

1. Сторощук Соломія Анатоліївна – 81.4 

2. Омельчук Емма Андріївна – 91.4 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Поцілуйко Володимир Богданович –  79.8 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність  

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Каньовський Сергій Андрійович –  81.7 

 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Шостак Валерій Леонідович –  79.5 
 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 
 

Х. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Киричка Сергія Васильовича, уповноваженої особи з 

прийняття та розгляду електронних заяв, який запропонував скасувати заяви 

абітурієнтів Гапонюк Тетяни Миколаївни, Знаковської Людмили Русланівни у 

зв’язку з допущенням технічної помилки  під час внесення відповідних даних 

до Єдиної бази. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

Скасувати заяву абітурієнтки Знаковської Людмили Русланівни, яка 

подала заяву на денну форму навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» (на 

базі ОКР «молодший спеціаліст», за нормативним терміном навчання, на 2 

курс) спеціальності 053 Психологія, у зв’язку з допущенням технічної помилки 

під час внесення відповідних даних до Єдиної бази. Скасування заяви 

підтвердити актом про допущену технічну помилку (Акт № 15831 від 

20.07.2019 р.). 

Скасувати заяву абітурієнтки Гапонюк Тетяни Миколаївни, яка подала 

заяву на денну форму навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» (на базі 

ОКР «молодший спеціаліст», за нормативним терміном навчання, на 3 курс) 

спеціальності 014 Середня Освіта (Українська мова і література), у зв’язку з 

допущенням технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної 

бази. Скасування заяви підтвердити актом про допущену технічну помилку 

(Акт № 15831 від 20.07.2019 р.). 

Скасувати заяву абітурієнтки Гапонюк Тетяни Миколаївни, яка подала 

заяву на заочну форму навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр» (на базі 

ОКР «молодший спеціаліст», за нормативним терміном навчання, на 2 курс) 

спеціальності 014 Середня Освіта (Історія), у зв’язку з допущенням технічної 

помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази. Скасування заяви 



підтвердити актом про допущену технічну помилку (Акт № 15831 від 

20.07.2019 р.). 

Результати голосування: 

 «За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ХІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О., який 

ознайомив із заявами абітурієнтів Камінського Андрія Вікторовича, 

Скакальського Володимира Володимировича, Байталохи Богдана 

Анатолійовича, Мокринської Надії Юріївни і запропонував перенести їм дату 

складання вступного випробування. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Перенести абітурієнтам спеціальності 015 Професійна освіта 

(Деревообробка) на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, на базі ОКР 

молодший спеціаліст (І курс за скороченим терміном навчання, денна форма) 

Камінському Андрію Вікторовичу, Скакальському Володимиру 

Володимировичу, Байталосі Богдану Анатолійовичу   дату складання фахового 

вступного випробування (деревообробка (тести)) з 23.07.2019 року на 

30.07.2019 року.  

2. Перенести абітурієнтці спеціальності 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, на 

базі ОКР молодший спеціаліст (І курс за скороченим терміном навчання, денна 

форма) Мокринській Надії Юріївні дату складання фахового вступного 

випробування (педагогічний малюнок) з 23.07.2019 року на 30.07.2019 року.  

 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ХІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

відмову в участі в конкурсі абітурієнтці, яка подала заяву на вступ для здобуття 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ОКР молодшого 

спеціаліста, за скороченим терміном навчання, заочної форми навчання 

спеціальності 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Ростківській 

Яні Олегівні, але забрали документи за власним бажанням.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Відмовити в участі в абітурієнтці, яка подала заяву на вступ для здобуття 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ОКР молодшого 

спеціаліста, за скороченим терміном навчання, заочної форми навчання 

спеціальності 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 



освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Ростківській 

Яні Олегівні, але забрали документи за власним бажанням.  

 

Результатиголосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0;           

«Утримались» – 0. 

 

Голова приймальної комісії                                                    А.М.Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                 О.О. Бережанський 


