
Протокол № 19 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 27 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. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про встановлення спеціального прохідного конкурсного балу для 

переведення вступників на вакантні місця регіонального замовлення (для 

спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка). 

2. 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. 

3. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти, денної форми 

навчання (небюджетна конкурсна пропозиція, за сертифікатами 

навчального закладу).  

4. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (за нормативним терміном навчання, на 2, 3 курс), денної 

форми навчання. 

5. Про відмову в участі в конкурсі абітурієнтам, які подавали заяви 

для вступу на навчання до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

І. СЛУХАЛИ: 

Заступника голови приймальної комісії Боднар М.Б. про встановлення 

спеціального прохідного конкурсного балу для переведення вступників на 

вакантні місця регіонального замовлення (для спеціальностей, визначених у 

Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка). Відповідно до 

абзацу 5 пункту 3 розділу ХІІ 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 «переведення на вакантні місця регіонального 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 



юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти здійснюється 

для: 

осіб, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця 

державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 

розділу IX цих Правил прийому (тільки для спеціальностей, визначених у 

Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка) в разі, якщо їх 

конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал, 

встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення 

адресного розміщення бюджетних місць». 

Запропонувала встановити спеціальний прохідний конкурсний бал – 

120.0 балів 

УХВАЛИЛИ: 

Встановити спеціальний прохідний конкурсний бал для переведення на 

вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої 

освіти (для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка) – 120.0 балів. 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІІ. 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 27 липня 2019 року 

для вступу 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. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви 27 липня 2019 року 

для вступу 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.  

Денна форма навчання 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійнапрограмаСередняосвіта, 

спеціальність 014 Середняосвіта (Українськамова і література) 

1. Фарина Юлія Василівна – 93.1 

Заочна форма навчання 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійнапрограмаСередняосвіта, 

спеціальність 014 Середняосвіта (Мова і література (англійська)) 

1. Фарина Юлія Василівна – 93.1 

Результати голосування: 

«За» – 14;                «Проти» – 0;                «Утримались» – 0. 



ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб  

абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 

базі повної загальної середньої освіти денної форми навчання (небюджетна 

конкурсна пропозиція, за сертифікатами навчального закладу).  

 

  УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб  

абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 

базі повної загальної середньої освіти денної форми навчання (небюджетна 

конкурсна пропозиція, за сертифікатами навчального закладу) згідно 

рейтингу за спеціальностями: 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Червінський Іван Ігорович  

2. Бондар Ігор Богданович 

3. Нечипорук Аліна Миколаївна  
 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) 

1. Сидорук Анастасія Василівна  

2. Більчук Павло Петрович 

3. Футко Анна Михайлівна  

 

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

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

1. Виклюк Людмила Володимирівна  

2. Бзовицька Надія Андріївна 

3. Гусарець Тетяна Олександрівна 

4. Федчик Вікторія Петрівна  

5. Коконос Катерина Віталіївна  

6. Нечипорук Аліна Миколаївна 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

1. Кондратюк Віталій Олегович  

2. Гусарець Тетяна Олександрівна 

3. Семенюк Лілія Петрівна 

4. Стецюк Вікторія Миколаївна 

5. Федчик Вікторія Петрівна  

6. Футко Анна Михайлівна 

 



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

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

1. Міхнєва Юлія Дмитрівна  

 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність 231 Соціальна робота 

1. Шаварин Надія Богданівна  

 

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність 101 Екологія  

1. Шаварин Надія Богданівна  

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

1. Чернець Наталія Вікторівна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта  

1. Яткевич Діана Олександрівна  

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

1. Футко Анна Михайлівна  

2. Уланова Аня Олегівна  

3. Глабець Юлія Романівна  

 

          01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Лищун Ірина Володимирівна  

 

01 Освіта  / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Цвенцишин Олена Андріївна  

2. Фарбей Вадим Олексійович 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  

1. Шашко Анастасія Володимирівна  

2. Шевчук Ірина Сергіївна 

3. Заровенна Тетяна Ігорівна 

4. Коконос Катерина Віталіївна 

5. Власюк Катерина Володимирівна  

6. Кантицька Ірина Василівна 

7. Мацюк Олена Вікторівна 



8. Томчишена Діана Віталіївна 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

   IV. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. 

про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб  

абітурієнтів за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, на 2, 3 курс), денна 

форма навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб  

абітурієнтів за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, на 2, 3 курс), денна 

форма навчання. 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном 

навчання, на 2 курс), денна форма навчання: 

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

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

1. Лабівську Ірину Василівну 

 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном 

навчання, на 3 курс), денна форма навчання: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта  

1. Байду Тетяну Анатоліївну 
2. Кравченко Олену Олександрівну 
 

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

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

1. Пархомук Вікторію Валеріївну 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Біологія) 

1. Матлюка Тараса Романовича 

 

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність 101 Екологія  

1. Ромашевського Віталія Вікторовича 
2. Хіміча Олександра Миколайовича 

 



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

спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) 

1. Майбороду Юлію Юріївну 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

  V. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. 

про відмову в участі в конкурсі абітурієнтам, які подали заяви на вступ для 

здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної 

форм навчання, але забрали документи за власним бажанням.  

УХВАЛИЛИ: 

Відмовити в участі в конкурсі абітурієнтам для здобуття першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання, які 

забрали документи за власним бажанням: 

 перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на базі ОКР 

молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання, денна та 

заочна форми навчання: 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Киричук Юлії Сергіївна 

2. Кононюк Віта Олександрівні 

3. Степюк Марії Вікторівні 

4. Мисак Олені Миколаївні 

5. Горобець Вікторії Андріївні 

6. Шатравській Тетяні Ярославівні 
 

 перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (за нормативним 

терміном навчання, на 3 курс), денна форма навчання: 

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

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

7. Польовій Анні Ярославівні 

8. Шатравській Тетяні Ярославівні 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0;           

«Утримались» – 0. 

 

Голова приймальної комісії                                                    А.М.Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                            О.О. Бережанський 
 


