
Протокол № 24 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 22 серпня 2020 року 

 

Присутні: Ломакович А. М., Боднар М. Б., Бережанський О. О.,        
Курач М.С., Врочинська Л. І., Киричок С. В., Чик О.І., Райчук В.М., 
Сеньківська Г.Я., Тимош Ю.В., Антонюк А.Т., Харамбура І.С.,              
Поліщук Ф.Г., Вальчук О.В.,  Бендій О.Ю. 

 

Порядок денний: 
 

1. Про результати перевірки середнього бала додатка до документа 
про повну загальну середню освіту та внесення його до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти. 

2. Про перевірку правильності нарахування сільського коефіцієнта 
та внесення необхідних уточнень до ЄДЕБО. 

3. Про встановлення квоти-3 абітурієнтам, які здобули повну 
загальну середню освіту в закладах освіти на території Тернопільської 
області 

4. Про допуск до участі в конкурсі на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб абітурієнтів, які подали заяви для вступу на 
навчання за освітньо-професійними програмами першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної  загальної середньої 
освіти (денна форма навчання),  конкурсний бал яких менший 125.000. 

5. 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) денної форми навчання (закінчення терміну прийому документів). 

6. 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. 

7. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 
середнього бала документа про освіту вступників на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
(на базі молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання), денної 
форми навчання (закінчення терміну прийому документів). 

8. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 
середнього бала документа про освіту вступників 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. 

9. Про скасування заяв абітурієнтів у зв’язку з допущенням 
технічної помилки під час внесення відповідних даних до бази ЄДЕБО. 

 



І. СЛУХАЛИ: 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Бережанського О.О.,   про результати перевірки середнього бала документа 

про повну загальну середню освіту. Він зазначив, що відповідно до абзацу 2 
пункту 11 розділу VI Правил прийому до Кременецької обласної 
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2020 р., 
розроблених згідно «Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2020 році» від 11 жовтня 2019 року №1285, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за 
№1192/34163, приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала 
документа про освіту та затверджує його своїм рішенням.  

Членами комісії для прийому документів, оформлення особових 
справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО здійснено перевірку 
середнього бала  додатка документа про повну загальну середню освіту на 
основі його сканованої копії.  

У ході такої перевірки були виявлені неточності у зазначені показника 
середнього бала у заявах деяких абітурієнтів.  

Запропонував затвердити середній бал документа про повну загальну 
середню освіту, при потребі здійснити корективи та внести необхідну 
інформацію до Єдиної бази. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1.Затвердити середній бал додатка до документа про повну загальну 

середню освіту без змін вступникам, у яких не виявлено неточностей у подані 
інформації. 

2. Здійснити корективи стосовно середнього бала додатка до документа 
про повну загальну середню освіту вступникам, у яких виявлено неточності у 
подані інформації або відсутня така інформація, а саме:  

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 
абітурієнта 

Середній бал додатка до 
документа про повну загальну 

середню освіту 

Подано Затверджено 

1. Бондарук Роман Вікторович 7,1 7,2 

2. Горюк Ангеліна Василівна 9,5 9,3 

3. Коніщук Вікторія Василівна 11 11,1 

4. Богосвєтов Марк Філіппович 6 6,1 

Результати голосування: 
«За» – 15;                 «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. 

про перевірку правильності нарахування сільського коефіцієнта та внесення 
необхідних уточнень до ЄДЕБО. У ході перевірки даних абітурієнтів для 
здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної 
загальної середньої освіти були виявлені неточності щодо нарахування 



сільського коефіцієнта, а саме: абітурієнти завантажили документи не 
встановленого взірця, закінчили школи, які знаходяться у міській місцевості, 
дані в документі не відповідають вимогам Правил прийому. Відповідні 
правки внести у їх особисті дані у ЄДЕБО. 

УХВАЛИЛИ:  
- Підтвердити правильність нарахування сільського коефіцієнту 

вступникам, які подали документи встановленого взірця, що підтверджують 
термін проживання у сільській місцевості та закінчили загальноосвітній 
навчальний заклад, який знаходиться у сільській місцевості у рік вступу.  

- Підтвердити правильність нарахування сільського коефіцієнту 
абітурієнтам, в електронній заяві яких стояла позначка щодо права на цей 
коефіцієнт, але завантажені з особистого кабінету документи не відповідали 
вимогам МОН, після отримання додаткових підтверджуючих документів, а 
саме:  

- Вербицькому Олександру Григоровичу 
 

Результати голосування: 
«За» – 15;        «Проти» – 0;               «Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. 

про встановлення квоти-3 абітурієнтами Академії. Він зазначив, що 
відповідно до абзацу 13 пункту 7 розділу І Правил прийому до Кременецької 
обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2020 р., 
розроблених згідно «Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2020 році» від 11 жовтня 2019 року №1285, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України   02 грудня 2019 року за 
№1192/34163, «квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка 
може бути використана комунальним закладом вищої освіти для прийому на 
навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули її в 
закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці». У абітурієнтів, які закінчили заклади освіти на території 
Тернопільської області не встановлено квоту-3 (категорія вступника – 118 – 

особи, що здобули повну загальну середню освіту в закладах освіти на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці). Запропонував 
додати категорію 118 вступникам, які здобули повну загальну середню освіту 
в закладах освіти на території Тернопільської області на основі додатково 
надісланих скан-копій документа про повну загальну середню освіту. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Додати вступникам, які здобули повну загальну середню освіту в 

закладах освіти на території Тернопільської області, «категорію 118» (квота-

3), а саме: 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова освіта, 

спеціальність 013 Початкова освіта  
1. Мигорович Іванна Степанівна 



23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна робота, 
спеціальність 231 Соціальна робота 

1. Касіян Ірина Степанівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність         014 Середня освіта (Інформатика) 

1. Сімора Ангеліна Володимирівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність        014 Середня освіта (Українська мова і література) 

1. Мельник Олег Ігорович 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність         014 Середня освіта (Історія) 

1. Онищук Олена Василівна 

2. Мельник Олег Ігорович 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність   014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

1. Григорчук Анастасія Романівна 

 

         10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, спеціальність 101 
Екологія  

1. Вербицький Олександр Григорович 

2. Павлюк Вадим Леонідович 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність  014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Бабій Назар Михайлович 

 

Результати голосування: 
«За» – 15;              «Проти» – 0;        «Утримались» – 0. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Бережанського О.О. про допуск до участі в конкурсі на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів, які подали заяви для вступу на 
навчання за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти (на базі повної  загальної середньої освіти) денної форми 
навчання на фіксовану конкурсну пропозицію і встановили позначку 
«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального 
замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною 
пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 
регіональним замовленням)». Він зазначив, що відповідно до пункту 8 
розділу V Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2020 р., розроблених згідно 
«Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 
році» від 11 жовтня 2019 року №1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 02 грудня 2019 року за №1192/34163, «Вступники на навчання для 



здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 
допускаються до конкурсного відбору на місця регіонального замовлення, 
можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності 
конкурсного бала не менше ніж 125,000.». У заявах окремих вступників, які 
претендують на участь у конкурсі на місця регіонального замовлення 
конкурсний бал менший 125,000 балів. Запропонував допустити даних 
вступників до участі в конкурсі лише на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Допустити вступників, які подали заяви для вступу на навчання за 

освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (на основі повної  загальної середньої освіти) денної форми навчання 
на фіксовану конкурсну пропозицію та претендують на участь у конкурсі на 
місця регіонального замовлення, конкурсний бал яких менший 125,000 балів, 
лише на  місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, а саме: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність       014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Пелешок Андрій Вікторович 115.797 

 

        10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, спеціальність 101 
Екологія  

1. Романів Ольга Андріївна 119.202 

2. Селегей Властислав Володимирович 124.016 

 

Результати голосування: 
«За» – 15;              «Проти» – 0;        «Утримались» – 0. 

 

V. 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), денної  форми 

навчання у період 21-22 серпня 2020 року.  Відповідно до Змін до Правил 
прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 
ім. Тараса Шевченка в 2020 році (відповідно до наказу МОН України №591 
від 04 травня 2020 року), затверджених Вченою радою академії 12.06.2020 р. 
(протокол №10) – прийом заяв та документів закінчується о 18:00 22 серпня.  

 

УХВАЛИЛИ: 
Допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 
Шевченка у період 21-22 серпня 2020 року для вступу на навчання за 
освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (на базі повної  загальної середньої освіти), денної форми навчання 

(закінчення терміну прийому документів):  
 



Денна форма навчання: 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних 

осіб: 
За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Климейко Ірина Сергіївна 

2. Мацюк Вікторія Миколаївна 

3. Боброва Поліна Ігорівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова освіта, 
спеціальність 013 Початкова освіта  

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних 

осіб: 
За квотою-3: 

1. Мигорович Іванна Степанівна 

За конкурсом  на загальних підставах: 
1. Корконос Анна Олександрівна 

2. Цимбалюк Наталія Олегівна 

 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма Психологія, 
спеціальність 053 Психологія  

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 
  лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Бабій Назар Михайлович 

2. Богосвєтов Марк Філіппович 

 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна робота, 
спеціальність 231 Соціальна робота 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних 

осіб: 
За квотою-3: 

1. Касіян Ірина Степанівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність             014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За конкурсом  на загальних підставах 

1. Головченко Олександра Олександрівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність         014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 лише  за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Пелешок Андрій Вікторович 

 

 



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність         014 Середня освіта (Інформатика) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Сімора Ангеліна Володимирівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність   014 Середня освіта (Українська мова і література) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Мельник Олег Ігорович 

За конкурсом  на загальних підставах: 

1. Кремпович Людмила Степанівна 

2. Мороз Наталія Василівна 

лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Мигорович Іванна Степанівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність        014 Середня освіта (Історія) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Онищук Олена Василівна 

2. Мельник Олег Ігорович 

 

За конкурсом  на загальних підставах: 
1. Каширець Альона Володимирівна 

2. Горюк Ангеліна Василівна 

3. Бакай Іванна Юріївна 

4. Коніщук Вікторія Василівна 

 
лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Мигорович Іванна Степанівна 

2. Балецький Михайло Віталійович 

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

спеціальність   014 Середня освіта (Англійська мова і література) 
 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За конкурсом  на загальних підставах 

1. Бісик Софія Іванівна 

2. Максим`юк Олександра Романівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність    014 Середня освіта (Німецька мова і література) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних осіб: 

За квотою-3: 

1. Григорчук Анастасія Романівна 

За конкурсом  на загальних підставах 

1. Петрівська Евфімія Степанівна 



         10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, спеціальність 101 
Екологія  

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних 

осіб: 
За квотою-3: 

1. Вербицький Олександр Григорович 

2. Павлюк Вадим Леонідович 

 

За конкурсом  на загальних підставах: 
1. Кремпович Людмила Степанівна 

 
  лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

1. Романів Ольга Андріївна 

2. Селегей Властислав Володимирович 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність  014 Середня освіта (Фізична культура) 

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та юридичних 

осіб: 
За квотою-3: 

1. Бабій Назар Михайлович 

 

Результати голосування: 
«За» – 15;              «Проти» – 0;        «Утримались» – 0. 

 

VІ. 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 21-22 серпня 2020 року.   
  

УХВАЛИЛИ: 
Допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 
Шевченка у період 21-22 серпня 2020 року для вступу на навчання за 
освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (на базі повної  загальної середньої освіти), заочної форми навчання:  
Заочна форма навчання (за кошти фізичних та юридичних осіб): 

 Лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
      01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність             
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
1. Яворська Ольга Андріївна  

 

Результати голосування: 
«За» – 15;              «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 

 



VІІ. 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 22 серпня 2020 року 
для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста за 
скороченим терміном навчання), денної форми навчання (закінчення терміну 
прийому заяв та документів).  

 

УХВАЛИЛИ: 
Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви 22 серпня 2020 року 
для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста за 
скороченим терміном навчання), денної форми навчання (закінчення терміну 
прийому заяв та документів).  

Денна форма навчання: 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 

спеціальність   014 Середня освіта (Фізична культура) 
1. Миронов Дмитро Андрійович 73.7 

2. Найдюк Володимир Васильович 75 

3. Корчинський Андрій Павлович 85.2 

4. Якубяк Павло Віталійович 68.5 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

1. Остапчук Богдана Віталіївна 80.8 

 

Результати голосування: 
«За» – 15;         «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 

 

VІІІ. 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 22 серпня 
2020 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 22 серпня 
2020 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 (Українська мова і література) 

1. Сагат Руслана Русланівна 77.7 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність  014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Гакало Ігор Віталійович 64.7 

2. Кірсанова Олена Володимирівна 89.3 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

1. Кірсанова Олена Володимирівна 89.3 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність   014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Крива Вероніка Федорівна 87.5 

 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність  014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Крива Вероніка Федорівна 87.5 

 

Заочна форма навчання 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність   014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Крива Вероніка Федорівна 87.5 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність  014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Крива Вероніка Федорівна 87.5 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Гакало Ігор Віталійович 64.7 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, 
спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

1. Герасим Вікторія Петрівна 75.6 

2. Горохівська Наталія Ігорівна 79.3 

 

Результати голосування: 
«За» – 15;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0. 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Киричка Сергія Васильовича, уповноваженої особи з 

прийняття та розгляду електронних заяв, який запропонував скасувати заяву 
абітурієнта Колісника Андрія Руслановича у зв’язку з допущенням технічної 
помилки  під час внесення відповідних даних до Єдиної бази. 

 УХВАЛИЛИ: 
У зв’язку з допущенням технічної помилки під час внесення даних до 

Єдиної бази скасувати заяву абітурієнта  Колісника Андрія Руслановича за 



другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 014 Середня 
освіта (Англійська мова і література), денна форма навчання. Скасування 
заяви підтвердити актом про допущену технічну помилку (Акт № 16842 від           
22.08.2020 р.). 
 

Результати голосування: 
«За» – 15;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський   
 


