
Протокол № 35 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 04 вересня 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 у вступних випробуваннях та затвердження 

середнього бала документа про освіту вступника за освітньо-професійною 

програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі повної  

загальної середньої освіти) заочної форми навчання (за спеціальними умовами 

вступу). 

2. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 

середнього бала документа про освіту вступників за освітньо-професійними 

програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі 

молодшого спеціаліста, за нормативним терміном навчання, на 3 курс), 

заочної форми навчання.  

3. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 

середнього бала документа про освіту вступників за освітньо-професійними 

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

освіти «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст»), заочної форми 

навчання. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

допуск до участі у вступних випробуваннях абітурієнта Процика Павла 

Степановича, який подав заяву для вступу на навчання за освітньо-

професійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі 

повної  загальної середньої освіти) 05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-

професійна програма Психологія, спеціальність 053 Психологія, заочної форми 

навчання. Ознайомив із документами, що підтверджують право на спеціальні 

умови вступу (категорія особи – 103 «Особи, визнані постраждалими 

учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до  Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому 

числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців 

строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про 

проходження військової служби громадянами») –  участь у конкурсному 

відборі за результатами вступних іспитів. Запропонував допустити вступника 

до складання вступних випробувань замість ЗНО та затвердити середній бал 

додатка до атестата про повну загальну середню освіту. 

  

УХВАЛИЛИ: 

Допустити Процика Павла Степановича до складання вступних 

випробувань замість ЗНО при вступі на навчання за освітньо-професійною 



програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі повної  

загальної середньої освіти) спеціальності  053 Психологія, заочної форми 

навчання. Затвердити середній бал додатка до атестата про повну загальну 

середню освіту – 4,6. 

Результати голосування: 

«За» – 14;       

«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 02-04 вересня                

2019 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

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

нормативним терміном навчання, на 3 курс), заочної форми навчання.  

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 02-04 вересня                

2019 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

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

нормативним терміном навчання, на 3 курс), заочної форми навчання.  

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Грушицька Ірина Русланівна – 68,8 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Біологія)  

1. Мазурок Василина Василівна – 85,3 

 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«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 02-04 вересня            

2019 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

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

«магістр» або ОКР «спеціаліст») заочної форми навчання. 

         

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 02-04 вересня            

2019 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 



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

«магістр» або ОКР «спеціаліст») заочної форми навчання. 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Юськів Надія Степанівна – 79,8 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Царик Алла Романівна – 80,4 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

1. Рябій Катерина Михайлівна – 84,3 

 

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

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

1. Бончик Олена Віталіївна – 77,6 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Бабин Микола Васильович – 75,4 

 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                            А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                           О.О. Бережанський 
 

 


