
Протокол № 48 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 16 жовтня 2020 року 

 

Присутні: Ломакович А. М., Боднар М. Б., Курач М.С., 

Врочинська Л. І., Киричок С. В., 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 за результатами вступних 

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

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

базі молодшого спеціаліста, ОКР спеціаліста, рівня вищої освіти магістра за 

нормативним та скороченим терміном навчання), заочної форми навчання. 

2. Про допуск до участі в конкурсі за результатами вступних 

випробувань абітурієнтів, які подали заяви для вступу на навчання за третім 

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

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

3. Про перенесення дати складання вступних випробувань. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Заступника відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. 

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 скороченим та 

нормативним термінами навчання), 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 скороченим та 

нормативним термінами навчання), заочна форма навчання. 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим терміном навчання, 

на 1 курс на основі молодшого спеціаліста): 

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

спеціальність   014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Бойко Ольга Миколаївна  

 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

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

на 2 курс на основі молодшого спеціаліста): 

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

спеціальність   014 Середня освіта (Фізична культура) 



1. Налєво Назар Олександрович  

 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна робота, 

спеціальність 231 Соціальна робота 

1. Колонтай Тетяна Юріївна  

 

На навчання за освітньо-професійними програмами першого 

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

на 3 курс, на основі ОКР спеціаліст, рівня вищої освіти магістр): 

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

спеціальність 013 Початкова освіта  

1. Гузик Марія Василівна  

2. Шамрило Ірина Миколаївна  

 

Результати голосування: 

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

      

     ІІ. СЛУХАЛИ: 

Заступника відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. 

про допуск до участі в конкурсі за результатами вступних випробувань 

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

науковим рівнем «доктор філософії» (на базі  рівня вищої освіти «магістр» або 

ОКР «спеціаліст»), денної та заочної форм навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсі за результатами вступного випробування 

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

науковим рівнем «доктор філософії» (на базі  рівня вищої освіти «магістр» або 

ОКР «спеціаліст»), денної та заочної форм навчання. 

011 Освітні, педагогічні науки  

 

Денна форма навчання 

1. Лахманюк Іван Васильович 

 

Заочна форма навчання 

1. Авдимирець Тетяна Петрівна 

 

Результати голосування: 

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

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Заступника відповідального секретаря приймальної комісії                

Курача М.С., який ознайомив із заявою абітурієнтки Сави Юлії Іванівни і 

запропонував перенести її дату складання вступних випробувань. 

 УХВАЛИЛИ: 

Перенести абітурієнтці спеціальності 012 Дошкільна освіта, другий 

(магістерський) рівень вищої освіти, заочна форма навчання  Саві Юлії Іванівні  



дати складання вступних випробувань, а саме: іноземна мова (тести)) з 

12.10.2020 року на 16.10.2020 року; фаховий іспит (дошкільна педагогіка з 

фаховими методиками (тести)) з 13.10.2020 року на 19.10.2020 року у зв’язку із 

перебуванням на самоізоляції. 

 

Результати голосування: 

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

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії                                                            М.С. Курач  
 

 

 


