
Протокол № 4
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 22 січня 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 антикорупційні заходи під час проведення вступної кампанії.
2. Про поновлення до складу здобувачів вищої освіти.

І. СЛУХАЛИ:

Інформацію  Ломаковича А. М.,  голови  приймальної  комісії,  про
прийняття антикорупційних заходів під час проведення вступної кампанії.

Наголосив  на  важливість  дотримання  чинного  законодавства  та
запобігання правопорушень під час вступної кампанії 2020 року. Особливу
увагу  приділити  тим  спеціальностям,  де  будуть  відбуватися  вступні
випробування на базі КОГПА ім. Тараса Шевченка.

УХВАЛИЛИ:
1. Забезпечити прозорість і відкритість проведення вступної кампанії. 
2. Організувати  та  провести  інструктивну  нараду  для  викладачів  та

працівників  академії,  які  беруть  участь  у  роботі  приймальної  комісії  з
дотримання  чинного  законодавства  та  запобігання  правопорушень  під  час
вступної кампанії.

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

   ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію  відповідального  секретаря  приймальної  комісії

Бережанського  О.О.,  який  запропонував  погодити  поновлення  до  складу
здобувачів вищої освіти на вакантні ліцензійні місця Кречмаровського Павла
Григоровича  –  на ІІІ курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за
нормативним  терміном  навчання,  31-Н  група)  гуманітарно-технологічного
факультету спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
на денну форму навчання за кошти фізичних осіб відповідно до Положення
про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення
осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної
відпустки, розробленого відповідно до Положення про порядок переведення,



відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти України № 245 від 15. 07. 1996 р.,

УХВАЛИЛИ:
Відповідно  до  Положення  про  порядок  відрахування,  переривання

навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої
освіти, а також надання їм академічної відпустки, розробленого відповідно
до  Положення  про  порядок  переведення,  відрахування  та  поновлення
студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти
України  № 245  від  15. 07. 1996 р.  рекомендувати  поновлення  до  складу
здобувачів  вищої  освіти  на  вакантні  ліцензійні  місця  ІІІ  курс  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання, 31-
Н група) гуманітарно-технологічного факультету спеціальності 014 Середня
освіта  (Мова  і  література  (німецька))  на  денну  форму навчання  за  кошти
фізичних осіб Кречмаровського Павла Григоровича.

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

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                            О.О. Бережанський


