
Протокол № 8
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 26 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  створення  комісії  для  прийому  документів,  оформлення

особових справ вступників  та  занесення даних до ЄДЕБО та  призначення
відповідальних осіб за технічне обслуговування вступної кампанії, надання
юридичних консультацій та підготовку особових справ до здачі в архів.

2. Про стан профорієнтаційної  роботи серед учнівської молоді. 

І. СЛУХАЛИ: 
Інформацію  відповідального  секретаря  приймальної  комісії

Бережанського  О.О.  про  створення  комісії  для  прийому  документів,
оформлення  особових справ  вступників  та  занесення  даних  до  ЄДЕБО та
призначення  відповідальних  осіб  за  технічне  обслуговування  вступної
кампанії, надання юридичних консультацій та підготовку особових справ до
здачі в архів.

УХВАЛИЛИ:
1.  Схвалити  запропонований  склад  комісії  для  прийому  документів,

оформлення  особових  справ  вступників  та  занесення  даних  до  ЄДЕБО.
(Список членів комісій додається) та подати його на затвердження.

2.  Відповідальні  особи  за  технічне  обслуговування  вступної  кампанії,
надання юридичних консультацій та підготовку особових справ до здачі  в
архів:

- Юрчук Сергій Павлович; 
- Киричок Сергій Васильович;
- Пилипчук Олександр Миколайович;
- Клак Дмитро Сергійович;
- Старух Павло Володимирович;
- Вальчук Ольга Василівна;
- Семисюк Тетяна Віталіївна; 
- Зарічна Лідія Теодозіївна;
- Стиранкевич Генріх Ростиславович;
- Лісайчук Василь Олександрович.

3.  Відповідальна особа за надання юридичних консультацій з питань
вступної  кампанії  2019,  за перевірку  документів,  які  підтверджують право
вступника  на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час



вступу для здобуття вищої освіти – юрисконсульт академії Поліщук Федір
Гнатович.

4.  Відповідальна  особа  за  засвідчення  копій документів  за  їх
оригіналами – Галінська Ольга Михайлівна.

5.  Відповідно  до  «Правил  прийому  до  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2020 р.» (залучити
(за  згодою)  працівників  комісії  для  прийому  документів,  оформлення
особових  справ  вступників,  занесення  даних  до  ЄДЕБО  і   технічного
обслуговування вступної кампанії до роботи у вихідні дні  з 8:00 години до
17:00 години; обідня перерва – з 13:00 години до 14:00 години.

6. Надати вихідні дні у зв’язку з участю у роботі приймальної комісії у
вихідні дні у взаємовигідний час членам  комісії для прийому документів,
оформлення  особових  справ  вступників,  занесення  даних  до  ЄДЕБО  і
технічного обслуговування вступної кампанії.

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

        ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію деканів факультетів (Врочинської Л.І., Бережанського О.О.,

Райчука В.М.) про стан профорієнтаційної роботи та рекламної діяльності з
метою виконання ліцензованого об’єму під час вступної кампанії 2020 року. 

Було  наголошено  на  необхідності  розміщення  на  вебсайті  академії
програм  вступних  випробувань,  інформаційних  матеріалів  щодо  вступної
кампанії  2020  року  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної
академії імені Тараса Шевченка, проведенні Дня відкритих дверей, створенні
анкет  для  майбутніх  абітурієнтів,  яких  агітують  для  вступу,  проведенні
профорієнтаційної роботи науково-педагогічними працівниками кафедр. 

Обговорено перспективи вступу на навчання за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти за скороченим (нормативним) терміном навчання на базі
ОКР «молодший спеціаліст». 

В 2019-2020 н.р. у педагогічному коледжі планується випуск 134 особи.
Зі  студентами  спільно  із  викладацьким  складом  та  деканами  факультетів
проведена попередня профорієнтаційна робота щодо продовження навчання
в  академії  за  скороченим  терміном  навчання  на  базі  ОКР  «молодший
спеціаліст». 

Декани  факультетів  зауважили  про  проведені  зустрічі   зі  студентами
випускних курсів коледжу з метою інформування про можливість вступу на
споріднені та  інші спеціальності академії за денною та заочною формами
навчання, проведено агітаційно-профорієнтаційні заходи.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію деканів про стан профорієнтаційної роботи та рекламної

діяльності з метою виконання ліцензованого об’єму під час вступної кампанії
2020 року взяти до відома.



2. Продовжити різнопланову профорієнтаційну діяльність, а саме:
– налагодити  контакти  із  коледжами  та  училищами,  з  яких

прогнозується вступ абітурієнтів за скороченим терміном навчання;
–  відповідно  до  розроблених  графіків  здійснювати  профорієнтаційні

виїзди  в  заклади  загальної  середньої  освіти,  училища,  коледжі
Тернопільської, Рівненської, Волинської, Хмельницької, Львівської областей;
брати участь у «ярмарках професій»;

– підготувати  та  виготовити  інформаційні  буклети,  бюлетені,  флаєри
профорієнтаційного спрямування; 

– організувати публікації профорієнтаційного характеру в друкованих та
електронних засобах масової інформації;

–  розгорнути   різнопланову  агітаційно-роз’яснювальну  роботу  через
соціальні мережі та офіційний веб-сайт академії; 

–  здійснювати реєстр потенційних абітурієнтів,  які  прогнозують вступ
на певні спеціальності та рівні вищої освіти (упродовж ІІ семестру 2019-2020
н.р.).

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

Голова приймальної комісії                                               А. М. Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                             О.О. Бережанський


