
Протокол № 3 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 24 січня 2019 року 
 

Присутні: Ломакович А. М., Боднар М. Б., Курач М.С., 

Бережанський О. О., Врочинська Л. І., Киричок С. В., Райчук В.М., 

Савелюк Н.М., Сеньківська Г.Я., Балбус Т.А., Головатюк Л.М.,           

Цимбалюк Ю.Г., Риндич М.В., Вальчук О.В.,  Фількевич Т.Б. 
 

Порядок денний: 

1. Про організацію профорієнтаційної та агітаційної роботи під час 

вступної кампанії  2018-2019 навчального року. 

2. Про антикорупційні заходи під час проведення вступної кампанії. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Ломаковича А. М., голови приймальної комісії, про 

проведення профорієнтаційної роботи серед  учнівської молоді. 

Відзначив, що профорієнтаційній роботі сприяли рекламні акції у 

засобах масової інформації (преса, Інтернет), друк агітаційних буклетів, 

виїзди викладачів академії в загальноосвітні заклади Тернопільської та інших 

областей, співпраця з навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації (коледжі, 

училища), проведення учнівських предметних олімпіад на базі академії тощо. 

Низка профорієнтаційних заходів дає свій результат.  

Наголосив на необхідності пошуку нетрадиційних шляхів агітації 

абітурієнтів, а також підвищення дієвості традиційних шляхів 

профорієнтаційної роботи. 

Зазначив, що кращі результати дають бесіди не викладачів академії з 

майбутніми абітурієнтами, а спілкування з студентами. 

       

 УХВАЛИЛИ: 

1. Активізувати профагітаційну роботу серед майбутніх абітурієнтів 

Тернопільської та сусідніх областей. 

2. Підготувати для учнів шкіл, ліцеїв, коледжів інформаційні 

матеріали про факультети і спеціальності з яких проводиться підготовка в 

академії. 

3. Розробити і затвердити графіки виїздів членів кафедр на місця 

проживання та навчання абітурієнтів.  

4. Залучити кращих студентів академії до проведення профагітаційної 

роботи у школах області та сусідніх областей. 

5. Створити банк електронних адрес та номерів телефонів закладів 

загальної та професійно-технічної освіти регіону. 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

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



ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Ломаковича А. М., голови приймальної комісії, про 

прийняття антикорупційних заходів під час проведення вступної кампанії. 

Наголосив на важливість дотримання чинного законодавства та 

запобігання правопорушень під час вступної кампанії 2019 року. Особливу 

увагу приділити тим спеціальностям, де будуть відбуватися вступні 

випробування на базі КОГПА ім. Тараса Шевченка. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Забезпечити прозорість і відкритість проведення вступної кампанії.  

2. Організувати та провести інструктивну нараду для викладачів та 

працівників академії, які беруть участь у роботі приймальної комісії з 

дотримання чинного законодавства та запобігання правопорушень під час 

вступної кампанії. 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                            М.С. Курач 
 


