
Протокол № 11 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 19 травня 2021 року 

 

Присутні: Ломакович А.М., Боднар М. Б., Божик М.В., Курач М.С., 

Бережанський О. О., Врочинська Л. І., Киричок С. В., Райчук В.М.,             

Цісарук І.В., Кратко О.В., Швець О.В., Павлович О.В., Поліщук Ф.Г., 

Вальчук О.В.,  Олексюк Ю.П. 

 

Порядок денний: 
 

1. Про поновлення до складу здобувачів вищої освіти. 

2. Про реєстрацію вступників для участі в єдиному вступному іспиті з 

іноземної мови. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії                

Божика М.В., який запропонував погодити поновлення до складу здобувачів 

вищої освіти на вакантні ліцензійні місця Прищепу Максима Вікторовича – 

на ІІ курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим 

терміном навчання, 22Фзс група) факультету фізичного виховання, біології  

та психології спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на заочну 

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 ІІ курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим терміном навчання, 

22Фзс група) факультету фізичного виховання, біології  та психології 

спеціальності  014 Середня освіта (Фізична культура) на заочну форму 

навчання за кошти фізичних осіб Прищепу Максима Вікторовича. 

         

          Результати голосування: 

«За» – 15;                    «Проти» – 0;                «Утримались» – 0. 



ІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про 

реєстрацію вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови. Божик М.В зазначив, що Приймальна комісія здійснює реєстрацію 

вступників для участі в єдиному вступному іспиті з іноземної мови з 11 

травня 2021 року до 18:00 03 червня 2021 року. Вступники мають можливість 

здійснити дистанційну реєстрацію,  що пов’язано з можливістю проведення 

реєстрації в умовах карантинних обмежень. На офіційному вебсайті та у 

мережі Facebook розміщено інформаційні матеріали щодо особливостей 

реєстрації на ЄВІ у 2021 році. 

Станом на 19.05.2021 року зареєстровано 65 осіб. Випуск бакалаврів у 

2021 році становить 402 особи, відповідно відсоток зареєстрованих становить 

16.2%. Зважаючи на досить низький показник випускників, які 

зареєструвалися для здачі ЄВІ, запропонував активізувати роботу із 

випускниками першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної 

форм навчання. Проводити інформування випускників минули років щодо 

необхідності складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії                

Божика М.В. взяти до відома. 

2. Деканам факультетів активізувати роботу із випускниками першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання щодо 

реєстрації для складання ЄВІ з іноземної мови.  

3. Проводити інформування випускників минули років щодо 

необхідності складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти через інтернет-ресурси, 

засобами мобільного чи електронного зв’язку. 

 

          Результати голосування: 

«За» – 15;                    «Проти» – 0;                «Утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                 Афанасій Ломакович                                               

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                          Микола Божик 


