
Протокол № 29 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 12 серпня 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 допуск до участі в конкурсі за результатами вступного 

випробування абітурієнтки, яка подала заяву для вступу на навчання за 

освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

заочної форми навчання.  

2. Про анулювання раніше наданих рекомендацій до зарахування за 

регіональним замовленням абітурієнтів для здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти(на базі  рівня вищої освіти «бакалавр» 

або ОКР «спеціаліст»), денної  форми навчання. 

3. Про рекомендацію до зарахування за регіональним замовленням 

абітурієнтів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти (на 

базі  рівня вищої освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), денної  форми 

навчання на звільнені місця згідно рейтингу. 

4. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб абітурієнтки  для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(за скороченим терміном навчання, на 1 курс), заочної форми навчання. 

 

         І. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

допуск до участі в конкурсі за результатами вступного випробування 

абітурієнтки, яка подала заяву для вступу на навчання за освітньо-професійною 

програмою 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) першого 

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

скороченим терміном навчання), заочної форми навчання (відповідно до заяв 

щодо перенесення дати складання вступного випробування).  

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсі за результатами вступного випробування 

абітурієнту Вишнівську Аліну Андріївну, яка подала заяви для вступу на 

навчання за освітньо-професійною програмою 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-

професійна програма Середня освіта, спеціальність 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі 

молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання), заочної форми 



навчання (відповідно до заяв щодо перенесення дати складання вступного 

випробування). 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

анулювання раніше наданих рекомендацій до зарахування за регіональним 

замовленням абітурієнтів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої 

освіти(на базі  рівня вищої освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), денної  

форми навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за регіональним замовленням абітурієнтів 

для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти(на базі  рівня вищої 

освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), денної  форми навчання за 

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

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Глущак Тетяні Анатоліївні 

2. Фарині Юлії Василівні 

 

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

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

1. Гайданакіс Олександрі Миколаївні 

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

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

1. Стиранкевичу Генріху Ростиславовичу 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

рекомендацію до зарахування за регіональним замовленням абітурієнтів для 

здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти(на базі  рівня вищої 

освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), денної  форми навчання, на звільнені 

місця згідно рейтингу. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за регіональним замовленням абітурієнтів 

для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти(на базі  рівня вищої 

освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), денної  форми навчання на звільнені 

місця згідно рейтингу за спеціальностями: 



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

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Крисюка Дмитра Леонідовича 

2. Вишневську Лілію Євгеніївну 

 

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

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

1. Вельму Катерину Іванівну 

 

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

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

1. Пляшко Наталію Вікторівну 

 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

         ІV. СЛУХАЛИ: 

     Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

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

ОКР «молодший спеціаліст», заочної  форми навчання  за освітньо-

професійною програмою 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма 

Середня освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтку Вишнівську Аліну Андріївну для здобуття першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ОКР «молодший спеціаліст», за 

скороченим терміном навчання, заочної  форми навчання  за освітньо-

професійною програмою 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма 

Середня освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                            А.М.Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                            О.О. Бережанський 
 


