
Протокол № 7 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 26 лютого 2019 року 

Присутні: Ломакович А. М., Боднар М. Б., Курач М.С., 

Бережанський О. О., Врочинська Л. І., Киричок С. В., Райчук В.М.,               

Савелюк Н.М., Сеньківська Г.Я., Балбус Т.А., Головатюк Л.М.,              

Цимбалюк Ю.Г., Риндич М.В., Вальчук О.В.,  Фількевич Т.Б. 

 

Порядок денний: 

1. Про створення комісії для прийому документів, оформлення особових 

справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО та призначення 

відповідальних осіб за технічне обслуговування вступної кампанії, надання 

юридичних консультацій та підготовку особових справ до здачі в архів. 

2. Про підготовку та проведення Всеукраїнських олімпіад Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 

у 2019 році. 

І. СЛУХАЛИ:  

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. 

про створення комісії для прийому документів, оформлення особових справ 

вступників та занесення даних до ЄДЕБО та призначення відповідальних осіб 

за технічне обслуговування вступної кампанії, надання юридичних 

консультацій та підготовку особових справ до здачі в архів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити запропонований склад комісії для прийому документів, 

оформлення особових справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО. 

(Список членів комісій додається) 

2. Призначити відповідальних осіб за технічне обслуговування вступної 

кампанії, надання юридичних консультацій та підготовку особових справ до 

здачі в архів: 

- Юрчук Сергій Павлович;  

- Киричок Сергій Васильович; 

- Яблонський Юрій Вікторович; 
- Пилипчук Олександр Миколайович; 
- Кісіль Андрій Миколайович; 

- Харченко Костянтин Борисович; 

- Вальчук Ольга Василівна; 

- Семисюк Тетяна Віталіївна (ІІ сесія прийому документів);  

- Драганчук Катерина Валеріївна (ІІ сесія прийому документів); 

- Горохольська Марія Анатоліївна (ІІ сесія прийому документів); 

- Ковень Олександр Олександрович; 

- Доманський Анатолій Іванович; 

- Лісайчук Василь Олександрович. 



3. Призначити відповідальною особою за надання юридичних 

консультацій з питань вступної кампанії 2019, за перевірку документів, які 

підтверджують право вступника  на спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти 

юрисконсульта академії Риндич Мар’яну Василівну. 

 4. Відповідно до «Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 р.» (розділ I   

п. 9) залучити (за згодою) працівників комісії для прийому документів, 

оформлення особових справ вступників, занесення даних до ЄДЕБО і  

технічного обслуговування вступної кампанії до роботи у вихідні дні з 8:00 

години до 17:00 години; обідня перерва – з 13:00 години до 14:00 години. 

5. Надати вихідні дні у зв’язку з участю у роботі приймальної комісії у 

вихідні дні у взаємовигідний час членам  комісії для прийому документів, 

оформлення особових справ вступників, занесення даних до ЄДЕБО і  

технічного обслуговування вступної кампанії. 

Результати голосування: 

«За» – 15; 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. 

про Всеукраїнські олімпіади Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2019 році. 

Зазначив, що відповідно до «Правил прийому до Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 р.», 

розроблених згідно «Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2019 році» від 11 жовтня 2018 року №1096, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за 

№1456/33908, та «Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого 

навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти», затвердженого наказом МОН України від 

21.12.2016 № 1587 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10 січня 

2017 року № 16/29884 доцільно провести олімпіаду в навчальному закладі в 

2019 році. Запропонував створити оргкомітет та предметно-методичні комісії 

з підготовки та проведення Всеукраїнської олімпіади Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2019 році.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити оргкомітет з підготовки та проведення Всеукраїнських 

олімпіад Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти у 2019 році в такому складі: 

Бенера Валентина Єфремівна  – голова оргкомітету; 



Бабій Надія Василівна – член оргкомітету, відповідальна за підготовку і 

проведення олімпіади з математики; 

Рац Володимир Олександрович – член оргкомітету, відповідальний за 

підготовку і проведення олімпіади з фізики; 

Цицюра Неля Іванівна – член оргкомітету, відповідальна за підготовку 

і проведення олімпіади з біології; 

Зіньковська Наталія Григорівна – член оргкомітету, відповідальна за 

підготовку і проведення олімпіади з хімії; 

Бондаренко Тетяна Євгеніївна – член оргкомітету, відповідальна за 

підготовку і проведення олімпіади з географії; 

Ковень Олександр Олександрович – член оргкомітету, відповідальний 

за висвітлення інформації про Всеукраїнську олімпіаду Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 

офіційному сайті академії, та електронну реєстрацію учасників олімпіади. 

2. Створити предметно-методичні комісії для проведення 

Всеукраїнських олімпіад Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка в такому складі: 

2.1. Олімпіада з математики: 

Бабій Надія Василівна – голова комісії; 

Фурман Олена Андріївна – член комісії; 

Саланда Іванна Петрівна – член комісії; 

2.2. Олімпіада з фізики: 

Рац Володимир Олександрович – голова комісії; 

Пашечко Михайло Іванович– член комісії; 

Камінська Оксана Олегівна – член комісії; 

2.3. Олімпіада з біології: 

Цицюра Неля Іванівна – голова комісії; 

Дух Ольга Ігорівна – член комісії; 

Галаган Оксана Костянтинівна  – член комісії; 

2.4. Олімпіада з географії: 

Бондаренко Тетяна Євгеніївна – голова комісії; 

Тригуба Олена Василівна – член комісії; 

Цеголко Віталій Павлович – член комісії; 

2.5. Олімпіада з хімії: 

Зіньковська Наталія Григорівна – голова комісії; 

Бєлова Ірина Іванівна – член комісії;  

3. Провести перший (дистанційний) тур олімпіад в термін з                        

01 квітня 2019 року по 31 травня 2019 року; другий (очний) тур – 21 червня 

2019 року. 

Результати голосування: 

«За» – 15;            «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 
 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 
 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                            М.С. Курач 


