
Протокол № 20 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 30 липня 2019 року 
 

Присутні: Ломакович А. М., 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 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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

5. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 

середнього бала документа про освіту вступників на навчання за третім 

освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» (на базі  рівня вищої освіти 

«магістр» або ОКР «спеціаліст»), денної форми навчання. 

6. Про допуск до участі в конкурсі за результатами вступного 

випробування абітурієнтів, які подали заяви для вступу на навчання за 

освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста, за скороченим терміном 

навчання), денної форми навчання. 

7. Про скасування заяв абітурієнтів у зв’язку з допущенням 

технічної помилки під час внесення відповідних даних до бази ЄДЕБО. 

8. Про перенесення дати складання вступних випробувань. 

9. Про прийом оригіналів документів вступника, у якого відсутній 

документ, що посвідчує особу і громадянство. 

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

для вступу на навчання до Кременецької обласної гуманітарно-



педагогічної академії ім. Тараса Шевченка за освітньо-професійними 

програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

11.  Про анулювання раніше наданої рекомендації вступнику для 

зарахування на місця регіонального замовлення для здобуття ступеня 

вищої освіти бакалавра (на базі повної загальної середньої освіти).  

 

І. 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 29-30 липня 2019 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка у період 29-30 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:  

Заочна форма навчання (за кошти фізичних та юридичних осіб): 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

1. Шиманська Катерина Русланівна 

 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна робота, 

спеціальність 231 Соціальна робота 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

1. Соколовська Соломія Богданівна  
 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

1. Заяць Вікторія Андріївна  

Результати голосування: 

«За» – 13; 

«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 у період 29-30 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 29-30 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. Клічук Марія Павлівна – 81.8 

Результати голосування: 

«За» – 13; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІІІ. 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 29-30 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 29-30 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 3 курс), заочна форма навчання: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність  012  Дошкільна освіта 

1. Сніч Ірина Михайлівна – 77.8 

Результати голосування: 

«За» – 13; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІV. 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 29-30 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 у період 29-30 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-професійна програма Дошкільна освіта, 

спеціальність  012  Дошкільна освіта 

1. Стадник Ольга Павлівна – 78.4 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Мисюк Денис Вадимович – 78.1 

2. Свирида Віктор Петрович – 67.8 

3. Юр’єв Валентин Олександрович – 67.9 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Саєнко Іванна Яківна – 88 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Максимюк Тетяна Петрівна – 80.7 

 
Заочна форма навчання 

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

спеціальність  012  Дошкільна освіта 

1. Косяк Ірина Василівна – 67.9 

2. Корецька Марія Петрівна – 86.6 
Освіта / Педагогіка, освітньо-професійнапрограмаСередняосвіта, спеціальність 

014 Середняосвіта (Біологія та здоров’я людини) 

1. Пляшовська Ірина Олександрівна – 76.1 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Сторожук Оксана Вікторівна – 86 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Комісарук Павло Миколайович – 83 

2. Медвідь Володимир Романович – 79 

3. Максимюк ТетянаПетрівна – 80.7 

 



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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Лахманюк Іван Васильович – 75.2 

2. Гуляк Юлія-Марія Григорівна – 72 

 

Результати голосування: 

«За» – 13; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

V.СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. 

про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження середнього 

бала документа про освіту вступнику, який подав заяву 30липня 2019 року 

для вступу на навчання за третім освітньо-науковим рівнем «доктор 

філософії» (на базі рівня вищої освіти «магістр» або ОКР «спеціаліст») 

денної форми навчання. 

 УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступнику, який подав заяву 30липня 2019 року для 

вступу на навчання за третім освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» 

(на базі рівня вищої освіти «магістр» або ОКР «спеціаліст») денної форми 

навчання. 

011 Освітні, педагогічні науки  

1. Гуменюк Павло Олександрович –71,7 

Результати голосування: 

 «За» – 13; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

VІ.СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. 

про допуск до участі в конкурсному відборі за результатами вступного 

випробування абітурієнтів, які подали заяви для вступу на навчання за 

освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (на базі молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання), 

денної форми навчання (згідно заяв про перенесення дати вступного 

випробування) 

 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсному відборі за результатами вступного 

випробування абітурієнтів, які подали заяви для вступу на навчання за 

освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (на базі молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання), 



денної форми навчання (згідно заяв про перенесення дати вступного 

випробування). 

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

спеціальність 015 Професійна освіта (Деревообробка): 

1. Камінського Андрія Вікторовича 

2. Скакальського Володимира Володимировича 

3. Байталоху Богдана Анатолійовича 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

1. Мокрицьку Надію Юріївну 

Результати голосування: 

«За» – 13; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Киричка Сергія Васильовича, уповноваженої особи з 

прийняття та розгляду електронних заяв, який запропонував скасувати заяву 

абітурієнтки Корецької Марії Петрівниу зв’язку з допущенням технічної 

помилки  під час внесення відповідних даних до Єдиної бази. 

 УХВАЛИЛИ: 

Скасувати заяву абітурієнтки Корецької Марії Петрівни, яка подала 

заяву на заочну форму навчання за другим (магістерським) рівнем  вищої 

освіти  спеціальності 012 Дошкільна освіта, у зв’язку з допущенням технічної 

помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази. Скасування 

заяви підтвердити актом про допущену технічну помилку (Акт № 16111 від 

30.07.2019 р.). 

Результати голосування: 

 «За» – 13; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О., 

який ознайомив із заявою абітурієнта Вишнівської Аліни Андріївни і 

запропонував перенести її дату складання вступного випробування. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

Перенести абітурієнтці спеціальності 014 Середня освіта (Музичне  

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

молодший спеціаліст (І курс за скороченим терміном навчання, заочна 

форма) Вишнівській Аліні Андріївні дату складання фахового вступного 

випробування (основний музичний інструмент) з 01.08.2019 року на 



12.08.2019 року у зв’язку із перебуванням абітурієнтки в Польщі на 

фестивалі «Ожаров Мазовєцкий 2019». 

Результати голосування: 

«За» – 13; 

«Проти» – 0;           

«Утримались» – 0. 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О., 

який ознайомив із заявою вступника на перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти на базі повної загальної середньої освіти, денна форма навчання, 

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

Соломії Юріївни, у якої відсутній документ, що посвідчує особу і 

громадянство. Відповідно до листа МОН України від 24.06.2019 року                  

№1/9-401 «Щодо документів вступників, які посвідчують особу та 

громадянство». 

Запропонував дозволити подати Кулінчук Соломії Юріївні свідоцтво 

про народження та лист територіального підрозділу Державної міграційної 

служби з інформацією про належність особи до громадянства України та 

заяву на ім’я ректора Академії про те, що вона поінформована щодо 

неможливості реалізації права на отримання стипендії, студентського квитка 

та документа про здобуту освіту без отримання документа, який посвідчує 

особу та громадянство. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Дозволити подати Кулінчук Соломії Юріївні, вступнику на перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти на базі повної загальної середньої 

освіти, денна форма навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини),  свідоцтво про народження та лист територіального 

підрозділу Державної міграційної служби з інформацією про належність 

особи до громадянства України та заяву на ім’я ректора Академії про те, що 

вона поінформована щодо неможливості реалізації права на отримання 

стипендії, студентського квитка та документа про здобуту освіту без 

отримання документа, який посвідчує особу та громадянство. 

Результати голосування: 

«За» – 13; 

«Проти» – 0;           

«Утримались» – 0. 

 

Х. 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) 

Білобровенко Катерині Володимирівні, але забрала документи за власним 

бажанням.  

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

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної 

загальної середньої освіти, денної форми навчання спеціальності 01 Освіта / 

Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 014 

Середня освіта (Українська мова і література) Лищун Ірині Володимирівні, 

але забрала документи за власним бажанням.  

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

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної 

загальної середньої освіти, денної форми навчання спеціальності 01 Освіта / 

Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, спеціальність 

012 Дошкільна освіта Стецюк Лілії Сергіївні та Карпук Вікторії Русланівні, 

але забрала 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, спеціальність014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Білобровенко Катерині Володимирівні, але забрали документи за власним 

бажанням.  

Відмовити в участі в конкурсі абітурієнтці, яка подала заяву на вступ 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної 

загальної середньої освіти, денної форми навчання спеціальності 01 Освіта / 

Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 014 

Середня освіта (Українська мова і література) Лищун Ірині Володимирівні, 

але забрала документи за власним бажанням.  

Відмовити в участі в конкурсі абітурієнтам, які подали заяви на вступ 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної 

загальної середньої освіти, денної форми навчання спеціальності 01 Освіта / 

Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, спеціальність 

012 Дошкільна освіта Стецюк Лілії Сергіївні та Карпук Вікторії Русланівні, 

але забрала документи за власним бажанням. 

 

Результати голосування: 

«За» – 13; 

«Проти» – 0;           

«Утримались» – 0. 

 

ХІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О., 

який запропонував анулювати раніше надану рекомендацію вступнику для 



зарахування на місця регіонального замовлення для здобуття першого 

(бакалаврського) рівня на базі повної загальної середньої освіти  

спеціальності 053 Психологія Штик Катерині Василівні у зв’язку із тим, що 

вона забрала документи за власним бажанням. 

   УХВАЛИЛИ: 

Анулювати раніше надану рекомендацію для зарахування на місця 

регіонального замовлення вступнику для здобуття першого (бакалаврського) 

рівня на базі повної загальної середньої освіти  спеціальності 053 Психологія 

Штик Катерині Василівні у зв’язку із тим, що вона забрала документи за 

власним бажанням 

 

Результати голосування: 

«За» – 13; 

«Проти» – 0;           

«Утримались» – 0. 
 

Голова приймальної комісії                                                    А.М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський 
 

 


