
Протокол № 38 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 13 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 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.  

2. 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. 

3. Про скасування заяви абітурієнта у зв’язку з допущенням технічної 

помилки під час внесення відповідних даних до бази ЄДЕБО. 

 

І. 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 12-13 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. Вавренюк Христина Андріївна – 75.3 

2. Латюк Мар`яна Петрівна – 89.5 

 



Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Олійник Уляна Ігорівна – 88.6 

 

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 Початкова освіта, 

спеціальність 013 Початкова освіта  

1. Ільницька Ангеліна Федорівна – 92.5 

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 12-13 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 12-13 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. Кучер Ілона Володимирівна – 70.9 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Моголюк Ігор Миколайович – 72.6 

2. Кондрацька Світлана Миколаївна – 77.7 

 

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

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

1. Джиган Іванна Анатоліївна – 66.5 

2. Солодуха Лілія Володимирівна – 87.4 
 

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

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

1. Григоришин Христина Володимирівна  – 73.9 

Результати голосування: 

«За» – 14;           «Проти» – 0;                 «Утримались» – 0. 



ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Бережанського О.О., відповідального секретаря приймальної 

комісії, який запропонував скасувати заяву абітурієнтки Сміловець Надії 

Георгіївни у зв’язку з допущенням технічної помилки  під час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази. 

 УХВАЛИЛИ: 

Скасувати заяву абітурієнтки Сміловець Надія Георгіївна, яка подала заяву 

на заочну форму навчання за другим (магістерським) рівнем  вищої освіти  

спеціальності 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура), у зв’язку з 

допущенням технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної 

бази. Скасування заяви підтвердити актом про допущену технічну помилку 

(Акт № 16245 від 13.09.2019 р.). 

 

Результати голосування: 

 «За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 
 

Голова приймальної комісії                                            А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                           О.О. Бережанський 
 

 

 

 


