
Протокол № 6
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 06 лютого 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  Положення  про  предметні  екзаменаційні  комісії  та  комісії  з

проведення  співбесід  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної
академії  ім.  Тараса  Шевченка;  Положення  про  фахові  атестаційні  комісії
Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса
Шевченка.

2. Про  Положення  про  апеляційну  комісію  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

3.Про організацію проведення Дня відкритих дверей в академії.

             І. СЛУХАЛИ:
   Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника

голови  приймальної  комісії,  про  розробку  Положення  про  предметні
екзаменаційні  комісії  та  комісії  з  проведення  співбесід  Кременецької
обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка  та
Положення  про  фахові  атестаційні  комісії  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка.  Запропонувала
погодити  дані  Положення  та  подати  їх  для  затвердження  Вченою  радою
академії. 

УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії

з  проведення  співбесід  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка та  Положення про фахові атестаційні комісії
Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса
Шевченка та подати його на затвердження Вченою радою академії.

2.  Відповідальному  секретарю  приймальної  комісії
Бережанському  О.О.  після  затвердження  вченою  радою  академії  даних
Положень забезпечити їх розміщення на офіційному вебсайті академії.

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

          ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника

голови  приймальної  комісії,  про  розробку  Положення  про  апеляційну



комісію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса
Шевченка.  Запропонувала  погодити  дане  положення  та  подати  його  на
затвердження Вченою радою академії. 

УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити Положення про апеляційну комісію Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка  та  подати  на
затвердження Вченою радою академії. 

2.  Відповідальному  секретарю  приймальної  комісії
Бережанському О.О. після затвердження вченою радою академії Положення
про апеляційну комісію забезпечити його розміщення на офіційному сайті
академії.

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

ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію  Бережанського  О.О.,  відповідального  секретаря

приймальної комісії, про організацію проведення Дня відкритих дверей.
УХВАЛИЛИ:
Провести День відкритих дверей академії 11 квітня 2020 року. 
У програмі заходу передбачити: зустріч абітурієнтів з керівництвом та

знайомство  з  навчально-матеріальною  базою  закладу;  презентація
спеціальностей та виставки творчих робіт здобувачів вищої освіти; 

У процесі підготовки до дня відкритих дверей керівникам структурних
підрозділів, відповідальному секретарю:

– підготувати сценарій проведення; 
–  підготувати  презентацію про діяльність академії і коледжу;
– розробити  маршрути  екскурсій  для  абітурієнтів,  організувати

виставки;
– підготувати матеріали для анкетування.
– проінформувати завідуючих  районними та міськими відділами освіти,

директорів шкіл  про запланований захід; 
Розмістити  інформацію  про  захід   в  пресі,  соціальних  мережах  та

офіційному веб-сайті навчального закладу.
Результати голосування:
«За» – 15;             «Проти» – 0;                     «Утримались» – 0.

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський


