
Протокол № 15 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 22 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 оголошення прийому студентів на денну форму навчання 

(відповідно до Змін до Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році. 

2. Про  зміни у складі комісії для прийому документів, оформлення 

особових справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО, технічного 

обслуговування вступної кампанії 2021 р.  

 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Божика М.В., відповідального секретаря приймальної 

комісії про оголошення прийому студентів на денну форму навчання на 2021-

2022 навчальний рік та визначення таких вступних випробувань, відповідно 

до Змін до Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році відповідно до Змін до 

Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році (відповідно до наказу МОН 

України № 499 від 05 травня 2021 року) та у зв’язку із доведенням 

регіональним замовником місць регіонального замовлення на підготовку 

фахівців у закладах вищої освіти області комунальної форми власності у 

2021 році (Наказ Управління освіти і науки Тернопільської 

облдержадміністрації № 86/01-07 від 18.05.2021 р): 

Навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста за 

скороченим терміном навчання): 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Математика – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – теорія і методика технологічної 

освіти (тести) 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

Відповідно до Змін до Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році 

відповідно до Змін до Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році 

(відповідно до наказу МОН України № 499 від 05 травня 2021 року) та у 

зв’язку із доведенням регіональним замовником місць регіонального 

замовлення на підготовку фахівців у закладах вищої освіти області 

комунальної форми власності у 2021 році (Наказ Управління освіти і науки 

Тернопільської облдержадміністрації № 86/01-07 від 18.05.2021 р), оголосити 

прийом студентів на денну форму навчання на 2021-2022 навчальний рік та 

визначення таких вступних випробувань: 

Навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на базі молодшого спеціаліста за 

скороченим терміном навчання): 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

1. Українська мова / українська мова і література – сертифікат;  

2. Математика – сертифікат; 

3. Фахове вступне випробування – теорія і методика технологічної 

освіти (тести) 

 

Результати голосування: 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Божика М.В., відповідального секретаря приймальної 

комісії про зміни у складі комісії для прийому документів, оформлення 

особових справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО, технічного 

обслуговування вступної кампанії 2021 р. у зв’язку із кадровими змінами у 

секретарсько-лаборантському штаті працівників академії та виробничою 

необхідністю (обслуговування вступної кампанії). 

 

УХВАЛИЛИ: 

У зв’язку із кадровими змінами у секретарсько-лаборантському штаті 

працівників академії та виробничою необхідністю (обслуговування вступної 

кампанії) пропоную: 

1. Внести зміни у склад комісії для прийому документів, 

оформлення особових справ вступників та занесення даних до ЄДЕБО таким 

чином: 



        Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки –

Жолоб Ірина Ігорівна 

        Спеціальність 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Інформатика),                 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)), 014 Середня освіта 

(Історія) – Шайковська Ольга Василівна. 

2. Призначити відповідальною особою за підготовку особових справ 

Дарчук Марію Олександрівну. 
 

Результати голосування: 

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

 

Голова приймальної комісії                                 Афанасій Ломакович                                               

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                              Микола Божик 
 

 


