
Протокол № 35 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 07 вересня 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 анулювання раніше наданих рекомендацій вступникам для 

зарахування на місця регіонального замовлення для здобуття ступеня 

вищої освіти бакалавра (на основі ОКР «молодший спеціаліст») у зв’язку 

із невиконанням вимог до зарахування (не подано оригінали документів). 

2. Про рекомендацію до зарахування за регіональним замовленням 

абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 

базі ОКР «молодший спеціаліст» (за скороченим терміном), денної  форми 

навчання на звільнені місця. 

3. Про відмову в участі в конкурсі абітурієнтам, які подавали заяви 

для вступу на навчання до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка за освітньо-професійними 

програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за 

нормативним терміном, на 2 курс, заочна форма навчання), але не 

з’явилися для здачі фахового іспиту. 

4. Про допуск до участі в конкурсі за результатами вступного 

випробування абітурієнтів, які подали заяви для вступу на навчання за 

освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (за нормативним терміном навчання, на 2 курс), заочної 

форми навчання. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О., 

який запропонував анулювати раніше надані рекомендацій вступникам у 

зв’язку із невиконанням вимог до зарахування на місця регіонального 

замовлення для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

основі ОКР «молодший спеціаліст») (не подали оригінали документів до 

17.00 07 вересня 2020 року. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

Анулювати раніше надані рекомендацій вступникам у зв’язку із 

невиконанням вимог до зарахування на місця регіонального замовлення для 

здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти(на основі ОКР 

«молодший спеціаліст») не подали оригінали документів до 17.00                     



07 вересня 2020 року за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти:  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Тобоньці Надії Михайлівні 
 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Мороченцеві Дмитру Анатолійовичу 
 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Павлюку Вадимові Леонідовичу  
 

Результати голосування: 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. 

про рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення 

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

скороченим терміном навчання) на базі ОКР «молодший спеціаліст», денної 

форми навчання, згідно рейтингу на звільнені місця. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування на місця регіонального замовлення 

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

скороченим терміном навчання) на базі ОКР «молодший спеціаліст», денної 

форми навчання,  згідно рейтингу на звільнені місця за освітньо-

професійними програмами: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність  012  Дошкільна освіта 

1. Ратушна Соломія Ігорівна 354,1 
 

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

спеціальність  014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Слюсаренко Петро Васильович 308,4 
 

Результати голосування: 

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

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О., 

який довів до відома список абітурієнтів, які подавали заяви для вступу на 

навчання до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, на 



2 курс, заочна форма навчання), але не з’явилися для здачі фахових вступних 

випробувань. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Відмовити в участі в конкурсі абітурієнтам, які подавали заяви для 

вступу на навчання до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, на 

2 курс, заочна форма навчання), але не з’явилися для здачі фахових вступних 

випробувань: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність  012  Дошкільна освіта 

1. Чепак Наталії Романівні 
 

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

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

1. Гладанюку Андрієві Петровичу  

2. Присяжнюк Ользі Іванівні  

3. Ярощук Богдані Миколаївні 
 

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

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

1. Шилюк Оксані Олексіївні  

2. Остапчуку Володимирові Григоровичу 
 

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

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

1. Олексі Ірині Валеріївні 
 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  

1. Борак Оксані Ігорівні  

2. Ярощук Богдані Миколаївні  

3. Іванчук Анастасії Іванівні 
 

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

спеціальність  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Лесюку Назарові Васильовичу  
 

Результати голосування: 

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

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. 

про допуск до участі в конкурсі за результатами вступного випробування 

абітурієнтів, які подали заяви для вступу на навчання за освітньо-



професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсі за результатами вступного 

випробування абітурієнтів, які подали заяви для вступу на навчання за 

освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (за нормативним терміном навчання, на 2 курс), заочна форма 

навчання. 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном 

навчання, на 2 курс, на основі ОКР молодший спеціаліст): 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Кучма Тетяна Михайлівна  

2. Остапчук Богдана Віталіївна  
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта  

1. Чорнобай Олена Миколаївна  

2. Сухомлин Тетяна Ігорівна  

3. Мельниченко Ганна Андріївна  

4. Зубкевич Валерія Романівна  

5. Будняк Марія Ярославівна  

6. Іванчук Анастасія Іванівна  
 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  

1. Антонюк Ангеліна Олександрівна  

2. Вальчук Віра Валентинівна  

3. Трачук Руслана Сергіївна  

4. Коротаєва Анастасія В’ячеславівна  

5. Курило Катерина Михайлівна  

6. Брицька Оксана Петрівна  
 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність 231 Соціальна робота 

1. Потій Богдана Володимирівна  
 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Білітюк Софія Петрівна  
 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

1. Свиридюк Антоніна Сергіївна  

2. Олекса Ірина Валеріївна  



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

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

1. Онишків Ольга Віталіївна  
 

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

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

1. Грабовська Яна Миколаївна  
 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

1. Дацюк Яна Олександрівна  
 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) 

1. Грабовська Яна Миколаївна  
 

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

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Бохенко Оксана Богданівна  
 

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

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

1. Гоцька Тетяна Петрівна  

2. Томчук Тетяна Петрівна  

3. Борщик Вікторія Олександрівна  

4. Гуц Микола Сергійович  

5. Мельник Марічка Володимирівна  

 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном 

навчання, на 2 курс, на основі рівня вищої освіти бакалавр): 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Сало Наталія Богданівна  
 

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

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

1. Нідзельська Юлія Василівна  

 

Результати голосування: 

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

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський   


