
Протокол № 34 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 30 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 наявність вакантних місць для навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти (за нормативним терміном навчання, на 2, 

3 курс на базі РВО бакалавр, магістр (ОКР спеціаліст)), денна форма навчання, 

за кошти фізичних та юридичних осіб (для організації ІІ сесії вступної 

кампанії). 

3. Про наявність вакантних місць для навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти, заочна форма навчання, за кошти 

фізичних та юридичних осіб (для організації ІІ сесії вступної кампанії). 

4. Про наявність вакантних місць для навчання за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти, за кошти фізичних та юридичних осіб 

(для організації ІІ сесії вступної кампанії) та їх розподіл між денною та заочною 

формами навчання. 

5. Про наявність вакантних місць за третім освітньо-науковим рівнем 

«доктор філософії» за денною та заочною формами навчання. 

       

          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:  

   Кицай Мар’яну Степанівну  – на ІІІ курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв 

спеціальності 012 Дошкільна освіта на заочну форму навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

 Тесляк Христину Тарасівну – на ІV курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти гуманітарно-технологічного факультету спеціальності 014 

Середня освіта (Мова і література (англійська)) на заочну форму навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

 Кучурян Інну Георгіївну – на ІІ курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти гуманітарно-технологічного факультету спеціальності 014 



Середня освіта (Мова і література (англійська)) на заочну форму навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

 Ковальчука Назарія Олександровича – на ІІ курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету фізичного виховання та 

біології спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на заочну 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:  

   Кицай Мар’яну Степанівну  – на ІІІ курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв 

спеціальності 012 Дошкільна освіта на заочну форму навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

 Тесляк Христину Тарасівну – на ІV курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти гуманітарно-технологічного факультету спеціальності 014 

Середня освіта (Мова і література (англійська)) на заочну форму навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

 Кучурян Інну Георгіївну – на ІІ курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти гуманітарно-технологічного факультету спеціальності 014 

Середня освіта (Мова і література (англійська)) на заочну форму навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

 Ковальчука Назарія Олександровича – на ІІ курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету фізичного виховання та 

біології спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на заочну форму 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Результати голосування: 

«За» – 14;         

«Проти» – 0;                 

«Утримались» – 0. 

 

     ІІ. СЛУХАЛИ: 

     Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника 

голови приймальної комісії, про наявність вакантних місць для навчання за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (за нормативним терміном 

навчання, на 2, 3 курс на базі РВО бакалавр, магістр (ОКР спеціаліст)), денна 

форма навчання, за кошти фізичних та юридичних осіб (для організації ІІ сесії 

вступної кампанії). 

    

       УХВАЛИЛИ: 

    Визначити кількість вакантних місць для навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти (за нормативним терміном навчання, на 2, 

3 курс на базі РВО бакалавр, магістр (ОКР спеціаліст)), денна форма навчання, 



за кошти фізичних та юридичних осіб (для організації ІІ сесії вступної 

кампанії). 

№ 

з/п 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

2 курс 3 курс 

Вступ на базі РВО 

бакалавр, магістр (ОКР 

спеціаліст) 

 Вступ на базі РВО 

бакалавр, магістр 

(ОКР спеціаліст) 

1.  012 Дошкільна освіта 19 1 

2.  013 Початкова освіта 4 1 

3.  053 Психологія 10 - 

4.  014 Середня освіта 

(Інформатика) 

5 5 

5.  014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

10 1 

6.  015 Професійна освіта 

(Деревообробка) 

5 1 

7.  231 Соціальна робота 5 2 

8.  014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 

5 1 

9.  014 Середня освіта (Мова і 

література (німецька)) 

2 2 

10.  014 Середня освіта (Мова і 

література (польська)) 

5 - 

11.  014 Середня освіта 

(Українська мова і література) 

5 5 

12.  014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

8 1 

13.  014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

5 1 

14.  014 Середня освіта (Історія) 2 4 

15.  014 Середня освіта (Біологія та 

здоров'я людини) 

5 3 

16.  014 Середня освіта (Фізична 

культура) 

7 2 

17.  101 Екологія 5 5 

 

Уповноважені особі з питань прийняття та розгляду електронних заяв, 

Киричку С.В., внести кількість місць у конкурсні пропозиції у ЄДЕБО за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти» (за нормативним терміном 



навчання, на 2, 3 курс на базі РВО бакалавр, магістр (ОКР спеціаліст)), денна 

форма навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (для організації ІІ сесії 

вступної кампанії).  

Результати голосування: 

     «За» – 14; 

    «Проти» – 0; 

    «Утримались» – 0. 

 

   ІІІ. СЛУХАЛИ: 

   Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника 

голови приймальної комісії, про наявність вакантних місць для навчання за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, заочна форма навчання,  за 

кошти фізичних та юридичних осіб (для організації ІІ сесії вступної кампанії). 

    

       УХВАЛИЛИ: 

    Визначити кількість вакантних місць для навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти на заочну форму навчання для організації 

ІІ сесії вступу таким чином: 
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ЗВО 

1.  012 Дошкільна освіта 18 10 43 87 5 

2.  013 Початкова освіта 4 6 - 10 3 

3.  
014 Середня освіта 

(Інформатика) 
6 8 - 18 9 

4.  

014 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

3 2 15 25 3 

5.  
015 Професійна освіта 

(Деревообробка) 
1 1 15 20 2 

6.  231 Соціальна робота 2 4 - 13 9 

7.  053 Психологія 9 15 - 20 - 

8.  

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

4 4 - 15 5 

9.  

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(німецька)) 

3 2 - 10 8 

10.  

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(польська)) 

5 5 - 15 - 

11.  

014 Середня освіта 

(Українська мова  

і література) 

5 4 - 10 11 



12.  
014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 
2 2 20 30 4 

13.  

014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

3 3 8 15 4 

14.  
014 Середня освіта 

(Історія) 
6 3 - 10 8 

15.  

014 Середня освіта 

(Біологія та здоров'я 

людини) / (Біологія) 

3 7 - 30 12 

16.  
014 Середня освіта 

(Фізична культура) 
12 5 33 80 12 

17.  101 Екологія 8 7 - 13 10 

 

Уповноважені особі з питань прийняття та розгляду електронних заяв, 

Киричку С.В., внести кількість місць у конкурсні пропозиції у ЄДЕБО за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти», заочна форма навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб (для організації ІІ сесії вступної кампанії).  

Результати голосування: 

     «За» – 14; 

    «Проти» – 0; 

    «Утримались» – 0. 

     

    ІV. СЛУХАЛИ: 

          Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника 

голови приймальної комісії, про наявність вакантних місць для навчання за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти, та їх розподіл між денною та 

заочною формами навчання, за кошти фізичних та юридичних осіб (для 

організації ІІ сесії вступної кампанії). 

 

УХВАЛИЛИ: 

    Визначити кількість вакантних місць для навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти та розподілити їх між денною та заочною формами 

навчання,  за кошти фізичних та юридичних осіб (для організації ІІ сесії 

вступної кампанії) таким чином: 

     

№ Спеціальність 

Загальна 

кількість 

вакантних 

місць 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1.  
014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

30 5 25 

2.  
014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 

18 3 15 

3.  
014 Середня освіта (Мова і 

література (німецька)) 

24 4 20 

4.  
014 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

26 6 20 



5.  
014 Середня освіта (Біологія та 

здоров'я людини) 

14 2 12 

6.  
014 Середня освіта (Фізична 

культура) 

7 1 6 

7.  012 Дошкільна освіта 14 - 14 

8.  
014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

25 5 20 

 

   Уповноважені особі з питань прийняття та розгляду електронних заяв, 

Киричку С.В., внести кількість місць у конкурсні пропозиції у ЄДЕБО за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти», денна та заочна форми навчання 

за кошти фізичних та юридичних осіб (для організації ІІ сесії вступної 

кампанії).  

Результати голосування: 

     «За» – 14; 

    «Проти» – 0; 

    «Утримались» – 0. 

 

         V. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Бережанського О.О., відповідального секретаря приймальної 

комісії,  про кількість вакантних місць для вступу на навчання за третім 

освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» між денною та заочною формами 

навчання: 

УХВАЛИЛИ: 

    Визначити кількість вакантних місць для вступу на навчання за третім 

освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» між денною та заочною формами 

навчання таким чином: 

№ 

з/п 
Спеціальність 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

1 011 Освітні, педагогічні науки 2 6 

 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0;              

«Утримались» – 0. 
 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 
 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                           О.О. Бережанський 
 

 


