
Протокол № 30 

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

від 31 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 допуск до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви для 
вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі повної  загальної середньої 
освіти) заочної форми навчання. 

2. 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 
основі молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста за нормативним 
терміном навчання), заочної форми навчання.  

3. Про переведення здобувача 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. про 

допуск до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви 31 серпня 2020 року 
для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі повної  загальної середньої 
освіти), заочної форми навчання.   

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

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 
31 серпня 2020 року для вступу на навчання за освітньо-професійними 
програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі повної  
загальної середньої освіти), заочної форми навчання:  

 Лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 
 

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

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 
1. Ковальчук Наталія Олегівна  
 



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

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 
1. Горюк Ангеліна Василівна 

 

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

 небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 
1. Горюк Ангеліна Василівна 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 

1. Горюк Ангеліна Василівна 
 

Результати голосування: 
«За» – 15;              «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 31 серпня 2020 року для 
вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі молодшого спеціаліста, за 
нормативним терміном навчання, на 2 курс), заочної форми навчання.  

 

УХВАЛИЛИ: 
Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви 31 серпня                   
2020 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі молодшого спеціаліста, 
за нормативним терміном навчання, на 2 курс), заочної форми навчання.  

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

1. Зубкевич Валерія Романівна 72,5 

 

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

1. Антонюк Ангеліна Олександрівна 90,7 

 

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

 

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

ознайомив із заявою здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, 
заочної форми навчання, 2 курсу, спеціальності 014 Середня освіта 
(Інформатика) Давиденка Даниїла Олеговича щодо переведення на 



спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура). Запропонував погодити 

дане переведення у межах ліцензійного обсягу. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Погодити переведення Давиденка Даниїла Олеговича на 2 курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійну програму 014 
Середня освіта, спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) у межах 
ліцензійного обсягу. 

  

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 основі 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 основі 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. Грабовській Яні Миколаївні 
2. Кулик Ірині Володимирівні 

 

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

 

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський   
 

 


