
Протокол № 37 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 11 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»), денної та заочної форм 

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 09-11 вересня  2019 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

у період 09-11 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 (Фізична культура) 

1. Михайленко Роман Олександрович – 7,5 
 

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

спеціальність 013 Початкова освіта 

1. Морозюк Марія Василівна – 10,3 
 

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 09-11 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 09-11 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 Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Перич Володимир Андрійович – 85,6 

 

Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Бондаревич Людмила Михайлівна – 75.4 

2. Куницька Жанна Миколаївна – 77 

 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

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

на 2 курс), заочна форма навчання: 

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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Собчук Тетяна Василівна – 79.5 

 

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 (Біологія) 

1. Сидорук Наталія Олегівна – 88 

 

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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Савчук Аліна Миколаївна – 71,3 

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 09-11 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») денної та заочної форм навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 09-11 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») денної та заочної форм навчання. 

Денна форма навчання  

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Шостак Валерій Леонідович – 79.5 

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

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

1. Шабага Галина Дмитрівна – 73.8 

 

Заочна форма навчання  

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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Сміловець Надія Георгіївна – 68.6 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Марчук Іванна Миколаївна – 88.3 

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

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

1. Шевчук Яна Вікторівна – 70.9 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Блащишин Лілія Михайлівна – 79 

2. Бугай Василина Василівна – 80.2 

3. Мадієвська Ірина Володимирівна – 83.9 
 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

Голова приймальної комісії                                            А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                           О.О. Бережанський 

 


