
Протокол № 28 

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

від 28 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 перенесення дати складання вступного випробування. 
2. Про відмову в участі в конкурсі вступника за освітньо-професійною 

програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі повної  
загальної середньої освіти) заочної форми навчання. 

3. Про поновлення до складу здобувачів вищої освіти. 
4. Про відмову в участі в конкурсі абітурієнтам, які подавали заяви 

для вступу до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 
Тараса Шевченка для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
заочна форма навчання, але забрали документи. 

 

І. СЛУХАЛИ: 
Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О., який 

ознайомив із заявами абітурієнтів Приймак Ірини Юріївни і Степанюка 
Олексадра Вікторовича; запропонував перенести їм дату складання вступного 
випробування. 

 УХВАЛИЛИ: 
1. Перенести абітурієнтці спеціальності 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво), перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, на базі 
ОКР молодший спеціаліст (І курс за скороченим терміном навчання, денна 
форма) Приймак Ірині Юріївні  дату складання фахового вступного 
випробування (педагогічний малюнок) з 26.08.2020 року на 28.08.2020 року у 
зв’язку із лікуванням.  

2. Перенести абітурієнту спеціальності 014 Середня освіта (Фізичнв 
культура), другий (магістерський) рівень вищої освіти, заочна форма навчання 
Степанюку Олександру Вікторовичу дату складання фахового вступного 
випробування (теорія та методика фізичного виховання) з 02.09.2020 року на 
31.08.2020 року у зв’язку з виконанням службових обов’язків у ЗСУ.  
 

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

 

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

довів до відома, що абітурієнт, який подав заяву для вступу на навчання до 
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 



для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі повної  
загальної середньої освіти) за освітньо-професійною програмою 01 Освіта / 
Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта, спеціальність 014 
Середня освіта (Фізична культура), заочної форми навчання, не з’явився для 
здачі вступного випробування з біології (замість ЗНО, відповідно до 
спеціальних умов вступу). Запропонував відмовити даному абітурієнту в участі 
в конкурсі. 

УХВАЛИЛИ: 
Відмовити в участі в конкурсі абітурієнту Демчану Дмитру Васильовичу, 

який подав заяву для вступу на навчання до Кременецької обласної 
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для здобуття першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі повної  загальної середньої 
освіти) за освітньо-професійною програмою 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-

професійна програма Середня освіта, спеціальність 014 Середня освіта 
(Фізична культура), заочної форми навчання, але не з’явився для здачі 
вступного випробування. 

 

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

 

   ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Бережанського О.О., який запропонував погодити поновлення до складу 
здобувачів вищої освіти на вакантні ліцензійні місця відповідно до  Положення 
про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 
осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної 
відпустки, розробленого відповідно до Положення про порядок переведення, 
відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти України № 245 від 15. 07. 1996 р., а саме: 

- Марковську Тетяну Петрівну – на ІІ курс першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, 21-Б група) факультету 

фізичного виховання та біології спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини) на денну форму навчання за кошти фізичних осіб. 

- Хмелюк Наталію Олександрівну – на ІІ курс другого  (магістерського) 
рівня вищої освіти, (21-Фмз група) факультету фізичного виховання та біології 
спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на заочну форму навчання 
за кошти фізичних осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Відповідно до Положення про порядок відрахування, переривання 

навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої 
освіти, а також надання їм академічної відпустки, розробленого відповідно до 
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 
вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України 
№ 245 від 15. 07. 1996 р., рекомендувати поновлення до складу здобувачів 
вищої освіти на вакантні ліцензійні місця, а саме:  



- Марковську Тетяну Петрівну – на ІІ курс першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, 21-Б група) факультету 

фізичного виховання та біології спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини) на денну форму навчання за кошти фізичних осіб. 

- Хмелюк Наталію Олександрівну – на ІІ курс другого  (магістерського) 
рівня вищої освіти, (21-Фмз група) факультету фізичного виховання та біології 
спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на заочну форму навчання 
за кошти фізичних осіб. 

 

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

 

ІV. СЛУХАЛИ: 
Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

відмову в участі в конкурсі абітурієнтам, які подали заяви на вступ для 
здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ОКР молодшого 
спеціаліста (за скороченим терміном навчання, заочна форма), але забрали 
документи за власним бажанням.  

УХВАЛИЛИ: 
Відмовити в участі в абітурієнтам, які подали заяви на вступ для здобуття 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ОКР молодшого 
спеціаліста (за скороченим терміном навчання, заочна форма), але забрали 
документи за власним бажанням, а саме: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна освіта, 
спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Кожарко Ользі Василівні 
2. Олійник Яні Петрівні 

 

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

 

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський   
 


