
Протокол № 44 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 02 жовтня 2020 року 
 

Присутні: Ломакович А. М., Боднар М. Б., Бережанський О. О.,              

Курач М.С., Киричок С. В., Райчук В.М., Сеньківська Г.Я., Тимош Ю.В., 

Антонюк А.Т., Поліщук Ф.Г., Харамбура І.С., Вальчук О.В.,  Бендій О.Ю. 
 

Порядок денний: 

1. Про допуск до участі в конкурсі та затвердження середнього бала 

документа про освіту 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 другого (магістерського) рівня   освіти (на основі  

рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст»),  денної та 

заочної форм навчання. 

3. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 

середнього бала документа про освіту вступників на навчання за третім 

освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» (на базі  рівня вищої освіти 

«магістр» або ОКР «спеціаліст»), денної форми навчання. 

4. Про зарахування результату єдиного вступного іспиту як результату 

вступного іспиту з іноземної мови. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. 

про допуск до участі в конкурсі та затвердження середнього балу документа 

про повну загальну середню освіту 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 у період 01-02 жовтня 2020 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсі та затвердити середній бал документа 

про освіту абітурієнтів, які подали заяви до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у період 01-02 

жовтня 2020 року для вступу на навчання за освітньо-професійними 

програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі повної  

загальної середньої освіти), заочної форми навчання:  

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

1. Застріжна Ольга Дмитрівна 6.6 

Результати голосування: 

«За» – 13;              «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 у період 01-02 

жовтня 2020 року для вступу на навчання за освітньо-професійними 

програмами другого (магістерського) рівня   освіти (на основі  рівня вищої 

освіти «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст») денної та заочної форм 

навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 01-02 жовтня 

2020 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

другого (магістерського) рівня   освіти (на основі  рівня вищої освіти 

«бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст») денної та заочної форм 

навчання.  

Денна форма навчання 

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

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

1. Логінов Сергій Олександрович 73,8 

Заочна форма навчання 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Сава Юлія Іванівна 57,2 

Результати голосування: 

«За» – 13;              «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. 

про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження середнього 

бала документа про освіту вступника, який подав заяву 01 жовтня 2020 року 

для вступу на навчання за третім освітньо-науковим рівнем «доктор 

філософії» (на базі  рівня вищої освіти «магістр» або ОКР «спеціаліст») 

денної форми навчання. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступника, який подав заяви 01 жовтня 2020 року 

для вступу на навчання за третім освітньо-науковим рівнем «доктор 

філософії» (на базі  рівня вищої освіти «магістр» або ОКР «спеціаліст») 

денної форми навчання. 

011 Освітні, педагогічні науки  

1. Лахманюк Іван Васильович – 75,3 

Результати голосування: 

 «За» – 13;               «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 

 



ІV. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О., який 

ознайомив із заявою абітурієнта другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

денна форма навчання, спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) Логінова Сергія Олександровича і запропонував 

зарахувати йому результати єдиного вступного випробування як результати 

вступного іспиту з іноземної мови відповідно до абзацу 2 пункту 4                   

розділу VIІ Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2020 р., розроблених згідно 

«Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 

році» від 11 жовтня 2019 року №1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 02 грудня 2019 року за №1192/34163: «Результати єдиного 

вступного іспиту зараховуються (за заявою вступника) як результати 

вступного іспиту з іноземної мови під час вступу на спеціальності, для яких 

не передбачено складання єдиного вступного іспиту». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати вступнику другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

денна форма навчання, спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) Логінову Сергію Олександровичу результати єдиного 

вступного випробування –117 балів як результат вступного іспиту з іноземної 

мови відповідно до абзацу 2 пункту 4 розділу VIІ Правил прийому до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка в 2020 р., розроблених згідно «Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2020 році» від 11 жовтня 2019 року 

№1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року 

за №1192/34163. 

 

Результати голосування: 

 «За» – 13;               «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський  
 


