
Протокол № 39
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 14 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.,  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  другого
(магістерського)  рівня  вищої  освіти  (на  основі   рівня  вищої  освіти
«бакалавр» або ОКР «спеціаліст»),  денної  форми навчання  у зв’язку із
невиконанням вимог до зарахування (не подано оригінали документів).

2. Про рекомендацію до зарахування за регіональним замовленням
абітурієнтів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти (на
основі   рівня  вищої  освіти  «бакалавр»  або  ОКР  «спеціаліст»),  денної
форми навчання на звільнені місця.

3. Про звернення щодо виділення вакантного місця регіонального
замовлення для для вступника за  другим (магістерським)  рівнем вищої
освіти пільгової категорії (дитини-сироти).

4. Про виділення  вакантного  місця  регіонального  замовлення  для
переведення осіб, які зараховані за кошти фізичних, юридичних осіб на
основі повної загальної середньої освіти.

5.  Про перевід на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних осіб на основі повної загальної
освіти.

6. Про анулювання  раніше наданих рекомендацій вступникам для
зарахування  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  для  здобуття
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної
середньої освіти, заочної форми навчання.

7. Про анулювання  раніше наданих рекомендацій вступникам для
зарахування  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  для  здобуття
першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  ОКР  молодший
спеціаліст, денної та заочної форм навчання.

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

який  запропонував  анулювати  раніше  надані  рекомендації  вступникам  до
зарахування  на  місця  регіонального  замовлення  для  здобуття  другого
(магістерського) рівня вищої освіти (на основі  рівня вищої освіти «бакалавр»
або ОКР «спеціаліст»),  денної  форми навчання у зв’язку із невиконанням
вимог – не подали оригінали документів до 17.00 14 вересня 2020 року.



УХВАЛИЛИ:
Анулювати раніше надані рекомендацій вступникам до зарахування на

місця регіонального замовлення для здобуття другого (магістерського) рівня
вищої  освіти  (на  основі   рівня  вищої  освіти  «бакалавр»  або  ОКР
«спеціаліст»), денної  форми навчання, у зв’язку із невиконанням вимог – не
подали  оригінали  документів  до  17.00  14  вересня  2020  року  за  освітньо-
професійними програмами: 

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

1. Сагат Руслані Русланівні 
2. Матвіюк Варварі Миколаївні 

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

1. Войчишиній Анастасії Михайлівні

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

1. Кухарук Наталії Василівні
 

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

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

про  рекомендацію  до  зарахування  на  місця  регіонального  замовлення
абітурієнтів для здобуття для здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти  (на  основі   рівня  вищої  освіти  «бакалавр»  або  ОКР  «спеціаліст»),
денної  форми навчання, згідно рейтингу на звільнені місця.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати  до  зарахування  на  місця  регіонального  замовлення

абітурієнтів для для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти (на
основі  рівня вищої освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), денної  форми
навчання,  згідно рейтингу

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

1. Бойко Марія Олександрівна 399,6

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

1. Шевчук Микола Русланович  348,5

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.



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

який запропонував звернутися до Управління освіти і науки Тернопільської
ОДА із проханням про переміщення одного вакантного місця регіонального
замовлення для вступника за другим (магістерським) рівнем вищої освіти,
спеціальність  012  Дошкільна  освіта  пільгової  категорії  Єремійчук
Михайлини  Валеріївни  (дитина-сирота)  із  кількості  місць,  виділених  для
вступників за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 014
Середня освіта (Німецька мова і література), відповідно до листа № 103/01-07
від 02.07.2020 «Про обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців
у 2020 році та прогнозні показники регіонального замовлення на підготовку
фахівців на 2020-2022 роки».

УХВАЛИЛИ:
Звернутися  до  Управління  освіти  і  науки  Тернопільської  ОДА  із

проханням  про  переміщення  одного  вакантного  місця  регіонального
замовлення для вступника за другим (магістерським) рівнем вищої освіти,
спеціальність  012  Дошкільна  освіта  пільгової  категорії  Єремійчук
Михайлини  Валеріївни  (дитина-сирота)  із  кількості  місць,  виділених  для
вступників за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 014
Середня освіта (Німецька мова і література), відповідно до листа № 103/01-07
від 02.07.2020 «Про обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців
у 2020 році та прогнозні показники регіонального замовлення на підготовку
фахівців на 2020-2022 роки».

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

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

зазначив,  що  відповідно  до  пункту  4  розділу  ХІІ  Правил  прийому  до
Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса
Шевченка  в  2020  р.,  розроблених  згідно  «Умов  прийому  на  навчання  до
закладів вищої освіти України в 2020 році» від 11 жовтня 2019 року №1285,
зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України  02  грудня  2019  року  за
№1192/34163,  затверджених  Вченою  радою  академії  26  грудня  2019  року
(протокол №4) та введених в дію наказом ректора №172 від 27 грудня 2019
року:  «У  разі  відсутності  достатньої  кількості  місць  для  переведення  на
вакантні місця регіонального замовлення Академія використовує для цього
вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі
(тільки для осіб,  зазначених  в  абзацах  другому –  п’ятому пункту  3  цього
розділу), а за їх відсутності - інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених
в абзацах другому - четвертому пункту 3 цього розділу) цієї або іншої форми
здобуття  освіти  (після  переведення  на  вакантні  місця  регіонального
замовлення  осіб,  зазначених  у  пункті  3  цього  розділу  за  відповідною
спеціальністю  та  формою  здобуття  освіти),  про  що  негайно  повідомляє



відповідного регіонального замовника». 
Повідомив,  що  на  спеціальності  01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-

професійна програма Середня освіта, 014 Середня освіта (Фізична культура)
відсутні вакантні місця регіонального замовлення для переведення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної
загальної середньої освіти. При цьому на даній спеціальності зараховано за
кошти  фізичних,  юридичних  осіб  абітурієнтку,  яка  має  статус  дитини,
позбавленої батьківського піклування.

 Запропонував використати вакантне місце регіонального замовлення із
спеціальності 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня
освіта,  014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  для переведення особи зі
спеціальними  умовами  вступу  на  спеціальності  01  Освіта  /  Педагогіка,
освітньо-професійна програма Середня освіта, 014 Середня освіта (Фізична
культура).

УХВАЛИЛИ:
Виділити  вакантне  місце  регіонального  замовлення  із  спеціальності

01 Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна програма  Середня  освіта,  014
Середня освіта (Музичне мистецтво) для переведення особи зі спеціальними
умовами вступу на спеціальності 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна
програма Середня освіта, 014 Середня освіта (Фізична культура).

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

V. СЛУХАЛИ:
Відповідального  секретаря  приймальної  комісії  Бережанського  О.О.,

який  запропонував  перевести  на  вакантні  місця  регіонального  замовлення
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних осіб для здобуття ступеня
вищої  освіти  «бакалавр»  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти
(відповідно  до  розділу  ХІІ  Правил  прийому  до  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка  в  2020  р.,
розроблених згідно  «Умов прийому на навчання  до закладів  вищої  освіти
України  в  2020  році»  від  11  жовтня  2019  року  №1285,  зареєстрованих  у
Міністерстві  юстиції  України  02  грудня  2019  року  за  №1192/34163,
затверджених Вченою радою академії 26 грудня 2019 року (протокол №4) та
введених  в  дію  наказом  ректора  №172  від  27  грудня  2019  року,  Змін  до
Правил  прийому  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка в 2020 р. (відповідно до наказу МОН України
№  591  від  04  травня  2020  року),  листа  Управління  освіти  і  науки
Тернопільської ОДА № 103/01-07 від 02.07.2020 «Про обсяги регіонального
замовлення  на  підготовку  фахівців  у  2020  році  та  прогнозні  показники
регіонального замовлення на підготовку фахівців на 2020-2022 роки»).

УХВАЛИЛИ:
Відповідно до  розділу ХІІ  Правил прийому до Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка  в  2020  р.,



розроблених згідно  «Умов прийому на навчання  до закладів  вищої  освіти
України  в  2020  році»  від  11  жовтня  2019  року  №1285,  зареєстрованих  у
Міністерстві  юстиції  України  02  грудня  2019  року  за  №1192/34163,
затверджених Вченою радою академії 26 грудня 2019 року (протокол №4) та
введених  в  дію  наказом  ректора  №172  від  27  грудня  2019  року,  Змін  до
Правил  прийому  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка в 2020 р. (відповідно до наказу МОН України
№  591  від  04  травня  2020  року),  листа  Управління  освіти  і  науки
Тернопільської ОДА № 103/01-07 від 02.07.2020 «Про обсяги регіонального
замовлення  на  підготовку  фахівців  у  2020  році  та  прогнозні  показники
регіонального  замовлення  на  підготовку  фахівців  на  2020-2022  роки»,
перевести на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на
навчання  за  кошти  фізичних  осіб  та  не  отримали  рекомендацій  до
зарахування на місця державного (регіонального) замовлення для здобуття
ступеня вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти:
      01  Освіта  /  Педагогіка  014  Середня  освіта  (Англійська  мова  і
література) 
Діти  віком  до  18  років,  які  постраждали  у  зв’язку  з  Чорнобильською
катастрофою:

1. Тарарук Валерію Іванівну 
2. Лопацьку Єлизавету Володимирівну

         01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Історія)
Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій:

1. Івасик Ольгу Володимирівну 

          01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Дитина, позбавлена батьківського піклування:

1. Продусевич Марію Петрівну

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

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

про  анулювання  раніше  наданих  рекомендацій  до  зарахування  за  кошти
фізичних  та  юридичних  осіб   абітурієнтів  для  здобуття  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  основі  повної  загальної  середньої
освіти  заочної  форми  навчання  у  зв’язку  із  невиконанням  вимог  до
зарахування (не подали оригінали документів до 17.00 14 вересня 2020 року).

  
 УХВАЛИЛИ:
Анулювати  раніше  надані  рекомендації  до  зарахування  за  кошти

фізичних  та  юридичних  осіб   абітурієнтів  для  здобуття  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  основі  повної  загальної  середньої
освіти  заочної  форми  навчання  у  зв’язку  із  невиконанням  вимог  до



зарахування (не подали оригінали документів до 17.00 14 вересня 2020 року),
а саме:

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

  Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН)
1. Курсик Софія Григорівна 148,465
2. Нанинець Інна Іванівна 138,312
3. Бурих Богдана Ростиславівна 136,68
4. Хомич Анастасія Юріївна 133,795
5. Беднарська Катерина Леонідівна 131,274
6. Стрижик Марія Ігорівна 125,256
7. Застріжна Ольга Дмитрівна 118,32

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

 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО)
1. Гурко Олена Юріївна 129,842

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

 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО)
1. Штепована Оксана Ігорівна 165,444
2. Мінаєва Софія Костянтинівна 154,224
3. Школьний Віктор Вікторович 142,8
4. Гурко Олена Юріївна 138,581
5. Очеретенюк Вікторія Олександрівна 130,152
6. Бойчук Любов Корніївна 122,663
7. Ткачук Анастасія Ігорівна 119,34
8. Застріжна Ольга Дмитрівна 118,32
9. Булига Олександра Ігорівна 117,565

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

 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО)
1. Довбак Андріяна Василівна 163,506
2. Мазилюк Вікторія Олександрівна 129,336

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

Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО)
1. Шпак Каріна Русланівна 114,444

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 129,948



2. Штокалюк Діана Андріївна 119,544
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня освіта,

спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)
 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН)
1. Струмінський Віталій Олександрович 115,464

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

Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН)
1. Довга Вікторія Ігорівна 168,81
2. Гурко Олена Юріївна 133,587
3. Горюк Ангеліна Василівна 130,356
 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО)

1. Мінаєва Софія Костянтинівна 156,468

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

Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО)
1. Кирячок Юлія Станіславівна 143,31

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

 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН)
1. Горбатюк Діана Олександрівна 170,136
2. Павлюк Вадим Леонідович 148,92

 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО)
1. Мінаєва Софія Костянтинівна 150,348
2. Довбуш Віталій Романович 138,72
3. Стрижик Марія Ігорівна 124,44

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

 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН)
1. Дмитрук Віталій Михайлович 144,738
2. Степчук Юлія Василівна 141,27

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

 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН)
1. Палюга Вікторія Андріївна 181,254
 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО)
1. Мінаєва Софія Костянтинівна 155,04
2. Гурко Олена Юріївна 144,478
3. Довбуш Віталій Романович 139,944



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

 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН)
1. Вербицький Олександр Григорович 142,336

Результати голосування:
«За» – 14;         «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

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

про  анулювання  раніше  наданих  рекомендацій  до  зарахування  за  кошти
фізичних  та  юридичних  осіб   абітурієнтів  для  здобуття  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  основі  ОКР молодший спеціаліст,
денної  та  заочної  форм  навчання  у  зв’язку  із  невиконанням  вимог  до
зарахування (не подали оригінали документів до 17.00 14 вересня 2020 року).

  
 УХВАЛИЛИ:
Анулювати  раніше  надані  рекомендації  до  зарахування  за  кошти

фізичних  та  юридичних  осіб   абітурієнтів  для  здобуття  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  основі  ОКР молодший спеціаліст,
денної  та  заочної  форм  навчання  у  зв’язку  із  невиконанням  вимог  до
зарахування (не подали оригінали документів до 17.00 14 вересня 2020 року),
а саме:

За  освітньо-професійними  програмами  першого  (бакалаврського)
рівня  вищої  освіти  (за  скороченим терміном навчання,  на  1 курс,  на
основі ОКР молодший спеціаліст, денна форма навчання):

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

1. Базильчук Марія Георгіївна 
2. Ломакович Іванна Миколаївна 
3. Футрик Оксана Василівна 

На  навчання  за  освітньо-професійними  програмами  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  (за  нормативним  терміном
навчання, на 2 курс,  на  основі ОКР молодший спеціаліст, денна форма
навчання):

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

1. Івоса Ганна Ігорівна  
2. Сухомлин Тетяна Ігорівна 

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

1. Потій Богдана Володимирівна 



На  навчання  за  освітньо-професійними  програмами  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  (за  нормативним  терміном
навчання, на 2 курс, на основі ОКР молодший спеціаліст, заочна форма
навчання):

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

1. Грабовська Яна Миколаївна 

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський


