
Протокол № 5
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 29 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 поновлення до складу здобувачів вищої освіти.

   І. СЛУХАЛИ:
Інформацію  відповідального  секретаря  приймальної  комісії

Бережанського  О.О.,  який  запропонував  погодити  поновлення  до  складу
здобувачів  вищої  освіти  на  вакантні  ліцензійні  місця  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., а саме:

- Мричка  Віктора Володимировича  Павла Григоровича  –  на  ІІ
курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном
навчання,  21-Ф  група)  факультету  фізичного  виховання  та  біології
спеціальності  014  Середня  освіта  (Фізична  культура)  на  денну  форму
навчання за кошти фізичних осіб.

- Стеху  Андрія  Володимировича  –  на  ІІ  курс  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  (за  скороченим  терміном  навчання,
22-Фзс група) факультету фізичного виховання та біології спеціальності 014
Середня  освіта  (Фізична  культура)  на  заочну  форму  навчання  за  кошти
фізичних осіб.

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, а саме: 

- Мричка  Віктора Володимировича  Павла Григоровича  –  на  ІІ
курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за нормативним терміном



навчання,  21-Ф  група)  факультету  фізичного  виховання  та  біології
спеціальності  014  Середня  освіта  (Фізична  культура)  на  денну  форму
навчання за кошти фізичних осіб.

- Стеху  Андрія  Володимировича  –  на  ІІ  курс  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  (за  скороченим  терміном  навчання,
22-Фзс група) факультету фізичного виховання та біології спеціальності 014
Середня  освіта  (Фізична  культура)  на  заочну  форму  навчання  за  кошти
фізичних осіб.

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

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                            О.О. Бережанський


