
Протокол № 49 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 19 жовтня 2020 року 

 

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

Врочинська Л. І., Киричок С. В., Райчук В.М., Чик О.І., 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 абітурієнта, який подав заяву для вступу на навчання за освітньо-

професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти, заочної 

форми навчання (згідно заяви). 

2. Про рекомендацію 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. 

3. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

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

нормативним та скороченим терміном навчання), заочної форми навчання. 

4. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб абітурієнтів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти (на 

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

форм навчання. 

5. Про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб абітурієнтів для здобуття третього освітньо-наукового рівня «доктор 

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

денної та заочної форм навчання. 
 

І. 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 освітньо-професійними 

програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти,  заочної форми 

навчання (згідно заяви про перенесення дати складання вступного 

випробування). 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі в конкурсі за результатами вступних випробувань 

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

програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти, заочної форми 

навчання (згідно заяви про перенесення дати складання вступного 

випробування). 



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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Сава Юлія Іванівна  
 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Заступника відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С., 

про рекомендацію 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.  

 

  УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати 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 за 

спеціальностями: 

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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

1. Застріжна Ольга Дмитрівна 118.32 

 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  
 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів ЗВО) 

1. Ткачук Анастасія Ігорівна 119.34 

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

спеціальність 013 Початкова освіта  
 Небюджетна конкурсна пропозиція (за переліком сертифікатів МОН) 

1. Нікітюк Ніна Богданівна 142.902 

 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Заступнимка відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. 

про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

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

основі ОКР молодшого спеціаліста, ОКР спеціаліста, рівня вищої освіти 

магістра за нормативним та скороченим терміном навчання), заочної форми 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі 



молодшого спеціаліста, ОКР спеціаліста, рівня вищої освіти магістра за 

нормативним та скороченим терміном навчання), заочної форми 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 399,5 

 

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 362,8 

 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна робота, 

спеціальність 231 Соціальна робота 

1. Колонтай Тетяна Юріївна 303,3 

 

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 268,7 

2. Шамрило Ірина Миколаївна 248,8 

 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 
 

    ІV. СЛУХАЛИ: 

Заступника відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. 

про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти (на 

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

форм навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти (на базі  

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

навчання за спеціальностями: 

Денна форма навчання  

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

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

1. Логінов Сергій Олександрович 337,8 
 



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

спеціальність   014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Кривобедрий Арсен Ігорович 342,3 

 

Заочна форма навчання 

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

спеціальність  012  Дошкільна освіта 

1. Лисак Христина Степанівна 397,8 

2. Сава Юлія Іванівна  362,2 

3. Скрипковська Ольга Сергіївна 361,8 

4. Панащук Вікторія Олександрівна 358,8 

5. Куртіш Юлія Миколаївна 358,2 

6. Ґлабунґ Анна Олександрівна 357 

7. Тітар Оксана Василівна 354,5 

8. Андраш Тетяна Іванівна 346 

 

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

спеціальність    014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

1. Очеретенюк Олена Василівна 371,6 

2. Михальчук Тетяна Іванівна 305,7 

3. Гринюк Юрій Михайлович 303,3 

 

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

спеціальність   014 Середня освіта (Фізична культура) 

1. Іванович Антон Олександрович 342,2 

2. Головко Аліна Вікторівна 333,9 

 

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

спеціальність   014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Денис Юлія Анатоліївна 319 

 

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

спеціальність   014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Берлінець Андрій Анатолійович 361.3 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 

  

   V. СЛУХАЛИ: 

Заступника відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. 

про рекомендацію до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» 

(на основі  рівня вищої освіти «магістр» або ОКР «спеціаліст»), денної та 

заочної форм навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів для здобуття третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» 



(на основі  рівня вищої освіти «магістр» або ОКР «спеціаліст»), денної та 

заочної форм навчання. 

011 Освітні, педагогічні науки  

Денна форма навчання 

1. Лахманюк Іван Васильович 425,3 

 

Заочна форма навчання 

1. Авдимирець Тетяна Петрівна 465 

 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович 

 

Заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії                                                            М.С. Курач  
 

 

 


