
Протокол № 13 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 04 червня 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 запровадження форм документів для проведення вступної 

кампанії до закладів вищої освіти України у 2021 році. 

2. Про результати реєстрації вступників для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Божика М.В., відповідального секретаря приймальної комісії, який довів 

до відома наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2021 року 

№415 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах 

вищої (фахової передвищої) освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 26 травня 2021 року за №697/36319 та запропонував 

використовувати форми цих документів під час вступної кампанії 2021 року.  

Форми документів, відсутніх у даному наказі, використовувати 

відповідно до наказів МОН України від 13.02.2019 року №179, від 06 червня 

2017 року №794 та від 05.07.2016 № 782. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Запровадити використання форм документів для проведення вступної 

кампанії до закладів вищої освіти України у 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 року №415 «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої 

(фахової передвищої) освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 26 травня 2021 року за №697/36319 за таким переліком: 

 

1. Н-1.01.1.1. Заява бакалавр на основі ПЗСО  

2. Н-1.01.1.2. Заява бакалавр на основі молодшого спеціаліста 

3. Н-1.01.3.1. Заява бакалавр магістр на основі бакалавра, магістра 

4. Н-1.01.3.2 Спеціальні умови бакалавр, магістр 

5. Н-1.01.5.1. Повідомлення про неакредитовані спеціальності 

6. Н-1.03.1. Наказ про зарахування на навчання 

7. Н-1.03.2. Додаток  до Наказу про зарахування на навчання 

8. Н-5.01. Довідка-виклик 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.01.1.1-zayava-bakalavr-na-osnov-pzso2020_01.04.20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.01.1.2-zayava-bakalavr-na-osnov-molodshogo-spetsalsta2020_02.04.20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.01.3.1-zayava-bakalavr-magstr-na-osnov-bakalavra-magstra2020_02_04_20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.01.3.2-spetsaln-umovi-bakalavr-magstr2020_02_04_20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.01.5.1-povidoml_pro_neakr_spetsialnosti2020_02.04.20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.03.1-nakaz-pro-zarakhuvannya-na-navchannya2020_02.04.20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/1.03.2-dodatok-do-nakazu-pro-zarakhuvannya-na-navchannya2020_02.04.20.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/formi-2020/5.01-dovidka_vyklyk_zminy2020_02.04.20.doc


Відповідно до наказу  МОН України від 13.02.2019 року №179: 

1. Н-1.02. Відомість вступного випробування 

2. Н-2.01. Журнал реєстрації вступників 

Відповідно до наказу МОН України від 06 червня 2017 року №794: 

1.  Н-1.03.1 Опис особової справи 

2. Н-1.03.2 Розписка 

Відповідно до наказу МОН України від 05.07.2016 № 782): 

1. Н-1.04. Аркуш результатів вступних випробувань 

2. Н-1.07 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному 

випробуванні 

3. Н-1.08 Титульна сторінка письмової роботи 

4. Н-1.09 Протокол співбесіди 

5. Н-1.10 Повідомлення про зарахування 

 

Результати голосування: 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

       Інформацію Божика М.В., відповідального секретаря приймальної 

комісії,  про стан реєстрації вступників для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови.  

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови завершилася 03.06.2021 року о 18.00 год. 

Працівниками, відповідальними за реєстрацію осіб для складання ЄВІ 

створено усі умови для вступників, які виявили бажання складати ЄВІ, 

уникнення черг, оперативне реагування на заяви вступників, які надсилалися 

на електронну пошту Приймальної комісії Академії 

Приймальною комісією Академії зареєстровано 274 особи для складання 

ЄВІ, з них 252 особи – випускники бакалаврату 2021 року, 22 особи – 

випускники минулих років. (Списки додаються). 

Відзначив, що реєстрація проходила як очно так і дистанційно. Особи, 

випускники попередніх років, які реєструвалися дистанційно, частково 

відзначали у заявах про надсилання екзаменаційного листа поштовим 

зв’язком.  

Випускники Академії, які реєструвалися дистанційно, повинні забрати 

екзаменаційні листи до 25.06.2021 року. Деканам факультетів доведено 

інформацію про дану категорію осіб. 

Єдиний вступний іспит відбудеться 30 червня 2021 року у обласних 

центрах, які вказали випускники під час реєстрації. Зазначив, що значна 

частина студентів Академії зареєструвалися у м. Тернопіль, при цьому вони 

погано орієнтуються у розташуванні закладів освіти, які визначені для 

проведення ЄВІ. Запропонував вивчити питання щодо можливого 

організованого довезення студентів Академії до місця проведення єдиного 

вступного випробування. 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/8-n-102-vidomist-vstupnogo-viprobuvannya.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/umovi-vstupu-2018/formy/11-n-201-zhurnal-reestratsii-vstupnikiv.doc


УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії                

Божика М.В. взяти до відома. 

2. Надіслати поштовим зв’язком екзаменаційні листи, особам, які при 

реєстрації вказали даний спосіб отримання екзаменаційного. 

3. Забезпечити отримання екзаменаційного листа випускниками 

Академії, які реєструвалися дистанційно. Списки даних осіб довести до 

відома деканів факультетів. 

4. Вивчити питання можливого організованого довезення студентів 

Академії до місця проведення єдиного вступного випробування. 

 

Результати голосування: 

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

 

Голова приймальної комісії                                 Афанасій Ломакович                                               

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                          Микола Божик 
 

 

 

 

 


