
Протокол № 41 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 19 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 конкурсі за результатами вступних 

випробувань абітурієнта, який подав заяву для вступу на навчання за освітньо-

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

повної  загальної середньої освіти) заочної форми навчання за спеціальними 

умовами. 

2. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 

базі повної загальної середньої освіти, заочної форми навчання. 

3. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

базі молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання), заочної форми 

навчання.  

4. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за 

нормативним терміном навчання, на 2, 3 курс), заочної форми навчання. 

5. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб абітурієнтів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти(на 

базі  рівня вищої освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), денної та заочної  

форм навчання. 

 

         І. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

допуск до участі в конкурсі на навчання за освітньо-професійною програмою 

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

середньої освіти) спеціальності  053 Психологія заочної форми навчання 

Процика Павла Степановича за результатами вступних випробувань 

(відповідно до спеціальних умов вступу). 

 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити Процика Павла Степановича до участі в конкурсі на навчання за 

освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(на базі повної  загальної середньої освіти) спеціальності  053 Психологія 

заочної форми навчання. 

Результати голосування: 

«За» – 14;            

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



        ІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб  

абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі 

повної загальної середньої освіти заочної форми навчання.   

  УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб  

абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі 

повної загальної середньої освіти заочної форми навчання за освітньо-

професійними програмами: 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія 

1. Процика Павла Степановича 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Махоцьку Вікторію Романівну 

 

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

спеціальність 013 Початкова освіта 

1. Барвінську Надію Володимирівну 

2. Морозюк Марію Василівну 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Михайленка Романа Олександровича 
 

Результати голосування: 

 «За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі 

молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання), заочної форми 

навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі 

молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання), заочної форми 

навчання за спеціальностями: 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Перича Володимира Андрійовича  



Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Бондаревич Людмилу Михайлівну 

2. Куницьку Жанну Миколаївну 

3. Олійник Уляну Ігорівну 

 

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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Коритнюк Людмилу Макарівну  

2. Вавренюк Христину Андріївну 

3. Латюк Мар`яну Петрівну 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Фарштея Івана Миколайовича 

2. Дупнака Володимира Анатолійовича 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за 

нормативним терміном навчання, на 2, 3 курс), заочна форма навчання.  

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за 

нормативним терміном навчання, на 2, 3 курс), заочна форма навчання. 

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. Софу Ельзару Сейранівну  

2. Собчук Тетяну Василівну 

Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Макара Анатолій Іванович   

 

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. Тука Олександра Ігоровича 



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

спеціальність 014 Середня освіта (Біологія) 

1. Сидорук Наталію Олегівну  

2. Мазурок Василину Василівну 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Грушицьку Ірину Русланівну 

 

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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Савчук Аліну Миколаївну  

 

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

спеціальність 013 Початкова освіта  

1. Ільницьку Ангеліну Федорівну 

Результати голосування: 

«За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти (на базі  

рівня вищої освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), денної та заочної форм 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти (на базі  

рівня вищої освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), денної та заочної форм 

навчання за спеціальностями: 

Денна форма навчання  

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Шостака Валерія Леонідовича 

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

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

1. Шабагу Галину Дмитрівну 

 

Заочна форма навчання  

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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Сміловець Надію Георгіївну 

2. Боярчук Олену Вікторівну 

 



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

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Марчук Іванну Миколаївну 

2. Царик Аллу Романівну 

 

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

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

1. Шевчук Яну Вікторівну 

2. Бончик Олена Віталіївна 

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Фініцького Богдана Сергійовича 

2. Пашка Миколу Ярославовича 

3. Бабина Микола Васильович 

4. Блащишин Лілію Михайлівну 

5. Бугай Василину Василівну 

6. Мадієвську Ірину Володимирівну  

 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Моголюка Ігоря Миколайовича 

2. Кондрацьку Світлану Миколаївну 

3. Очеретинюк Тетяну Михайлівну 

4. Олексюк Аліну Володимирівну  

5. Юськів Надію Степанівну 

 

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

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

1. Рябій Катерину Михайлівну 

2. Джиган Іванну Анатоліївну 

3. Солодуху Лілію Володимирівну 
 

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

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

1. Григоришин Христину Володимирівну 

 

Результати голосування: 

 «За» – 14; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

Голова приймальної комісії                                            А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                           О.О. Бережанський 
 


