
Протокол № 32 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 28 серпня 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 поновлення на навчання студентів з 01 вересня 2019 року на 

денну та заочну форми навчання на підставі Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 

15. 07. 1996 р. 

2. Про затвердження розкладів вступних випробувань (для ІІ сесії 

вступної кампанії). 

 

          І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Бережанського О.О., який запропонував поновити на навчання студентів з 01 

вересня 2019 року на денну та заочну форми навчання на підставі Положення 

про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 

закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 

15. 07. 1996 р., а саме:  

  Степанюка Олександра Вікторовича – на ІІ курс другого 

(магістерського) рівня вищої освіти гуманітарно-технологічного факультету 

спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) на заочну 

форму навчання за кошти фізичних осіб; 

  Смежного Назарія Олександровича – на ІІ курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету соціально-педагогічної освіти 

та мистецтв спеціальності 231 Соціальна робота на денну форму навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

 Мініну Марію Олександрівну – на ІІІ курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти гуманітарно-технологічного факультету 

спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (англійська) на денну 

форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Поновити на навчання студентів з 01 вересня 2019 року на денну та 

заочну форми навчання на підставі Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти України № 245 від 15. 07. 1996 р., а саме:  

  Степанюка Олександра Вікторовича – на ІІ курс другого 

(магістерського) рівня вищої освіти гуманітарно-технологічного факультету 



спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) на заочну 

форму навчання за кошти фізичних осіб; 

  Смежного Назарія Олександровича – на ІІ курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету соціально-педагогічної освіти 

та мистецтв спеціальності 231 Соціальна робота на денну форму навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

 Мініну Марію Олександрівну – на ІІІ курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти гуманітарно-технологічного факультету 

спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (англійська) на денну 

форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

Результати голосування: 

«За» – 14;         

«Проти» – 0;                 

«Утримались» – 0. 

 

       ІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О., який 

ознайомив із проектом розкладів проведення вступних випробувань (для ІІ сесії 

вступної кампанії). 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити розклади вступних випробувань (для ІІ сесії вступної кампанії). 

у запропонованому проекті. 

   Результати голосування: 

 «За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 
 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                           О.О. Бережанський 
 


