
Протокол № 38
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 11 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 зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів
для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі повної
загальної середньої освіти), денної форми навчання.

2. Про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів
для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним
терміном навчання, на 3 курс), заочної форми навчання.

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

зарахування  за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів для здобуття
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної загальної середньої
освіти  денної  форми  навчання,  які  подали  оригінали  документів  та   згідно
рейтингу.

УХВАЛИЛИ:
Зарахувати  за  кошти  фізичних  та  юридичних  осіб абітурієнтів  для

здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної загальної
середньої освіти денної  форми навчання, які подали оригінали документів та
згідно рейтингу за освітньо-професійною програмою:  

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

 Фіксована конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН)
1. Продусевич Марія Петрівна 135,048

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

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

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів для здобуття
першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  (за  нормативним  терміном
навчання, на 3 курс), заочна форма навчання. 



УХВАЛИЛИ:
Зарахувати  за  кошти  фізичних  та  юридичних  осіб  абітурієнтів  для

здобуття  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  (за  нормативним
терміном навчання, на 3 курс), заочна форма навчання.

На  навчання  за  освітньо-професійними  програмами  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання,
на 3 курс, на основі ОКР молодшого спеціаліста):

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

1. Теслюк Юлія Олександрівна 374,5
2. Борис Анастасія Леонідівна 357,6

На  навчання  за  освітньо-професійними  програмами  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання,
на 3 курс, на основі ОКР спеціаліст):

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

1. Дмитренко Ірина Петрівна 276,1

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

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський  


