
Протокол № 55 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 20 листопада 2020 року 

 

Присутні: 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., Харамбура І.С., Антонюк А.Т., Поліщук Ф.Г., Вальчук О.В.,  

Бендій О.Ю. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів 

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

вищої освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), заочної  форми навчання. 

2. Про 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 форми навчання. 

 

   І. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського про 

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів для здобуття 

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

«бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), заочної форми навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів для 

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

освіти «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»), заочної форми навчання за 

спеціальностями: 

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

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

1. Остапчук Марина Михайлівна  326,8 

 

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

спеціальність   014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1. Шевчук Ігор Миколайович 312,4 

 

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

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

1. Дем’янчук Ганна Зіновіївна 340,6 

2. Кучерешко Лілія Володимирівна 304,4 

 

Результати голосування: 

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

 

 



   ІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О.О. про 

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнта для здобуття 

третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» (на основі  рівня вищої 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнта для 

здобуття третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» (на основі  

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

011 Освітні, педагогічні науки  

1. Панчук Михайло Миколайович 439,3 

 

Результати голосування: 

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

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії                                            М.Б. Боднар 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                 О.О. Бережанський  
 

 

 


