
Протокол № 36 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 06 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 в конкурсі та затвердження середнього бала 

документа про освіту абітурієнтів, які подали заяви для вступу на навчання 

за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (на базі повної  загальної середньої освіти) заочної форми 

навчання. 

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, бакалавра, спеціаліста за нормативним та 

скороченим терміном навчання), 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 в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви для вступу на 

навчання за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (на базі повної  загальної середньої освіти), заочної форми 

навчання у період 05-06 вересня  2019 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

у період 05-06 вересня  2019 року для вступу на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

базі повної  загальної середньої освіти), заочної форми навчання:  

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

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Махоцька Вікторія Романівна  – 5,7 

 

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

спеціальність 013 Початкова освіта 

1. Барвінська Надія Володимирівна – 8,5 

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 05-06 вересня                

2019 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

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

бакалавра, спеціаліста за нормативним та скороченим терміном навчання), 

заочної форми навчання.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 05-06 вересня                

2019 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

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

бакалавра, спеціаліста за нормативним та скороченим терміном навчання), 

заочної форми навчання.  

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим терміном навчання), 

заочна форма навчання: 

 

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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Коритнюк Людмила Макарівна – 60 (відповідно до пункту 9 розділу VІІ  

Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка в 2019 році (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу МОН 

України № 760 від 31 травня 2019 року), затверджених Вченою радою академії 25 

червня 2019 року (протокол №13) та введених в дію наказом ректора №80 від 27 

червня 2019 року «У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа 

про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній 

бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.») 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Фарштей Іван Миколайович – 69,6 

2. Дупнак Володимир Анатолійович – 68,5 

 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, 

на 2 курс), заочна форма навчання: 

 

Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Макара Анатолій Іванович  – 60 (відповідно до пункту 9 розділу VІІ  Правил 

прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка в 2019 році (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу МОН 

України № 760 від 31 травня 2019 року), затверджених Вченою радою академії 25 

червня 2019 року (протокол №13) та введених в дію наказом ректора №80 від 27 



червня 2019 року «У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа 

про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній 

бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.») 

 

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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Софу Ельзара Сейранівна – 86,1 

 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, 

на 3 курс), заочна форма навчання: 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)  

1. Тук Олександр Ігорович – 86,4 

 

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 05-06 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 05-06 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 Дошкільна освіта, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Боярчук Олена Вікторівна – 73,4 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Телебокова Ольга Вікторівна – 60 (відповідно до пункту 9 розділу VІІ  

Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка в 2019 році (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу МОН 

України № 760 від 31 травня 2019 року), затверджених Вченою радою академії 25 

червня 2019 року (протокол №13) та введених в дію наказом ректора №80 від 27 

червня 2019 року «У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа 



про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній 

бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.») 

 

2. Очеретинюк Тетяна Михайлівна – 85,7 

3. Олексюк Аліна Володимирівна – 80,1 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Фініцький Богдан Сергійович – 73,5 

2. Пашко Микола Ярославович – 75,5 

 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                            А. М. Ломакович 
 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                           О.О. Бережанський 
 


