
Протокол № 19 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 19 липня 2021 року 

 

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

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 порядок перевірки середнього бала додатка документа про 

освіту, скан-копія якого відсутня у Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти. 

2.  Про результати перевірки середнього бала додатка до документа 

про повну загальну середню освіту та внесення його до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

3.  Про перевірку правильності нарахування сільського коефіцієнта та 

внесення необхідних уточнень до ЄДЕБО. 

4.  Про встановлення квоти-3 абітурієнтам, які здобули повну загальну 

середню освіту в закладах освіти на території Тернопільської області 

5.  Про допуск до участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб абітурієнтів, які подали заяви для вступу на навчання за 

освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти на основі повної  загальної середньої освіти,  конкурсний бал яких 

менший 125.000. 

6.  Про допуск до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви для 

вступу на навчання за освітньо-професійними програмами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (на основі повної  загальної середньої 

освіти) денної та заочної форм навчання. 

7. Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на 

навчання за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (на основі ОКР молодший спеціаліст, за скороченим 

терміном навчання), денної та заочної форм навчання. 

8.  Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на 

навчання за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (на основі молодшого спеціаліста, за нормативним 

терміном навчання, на 2 курс), денної та заочної форм навчання.  

9. Про відмову в участі у вступних випробуваннях вступників на 

навчання за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (на основі молодшого спеціаліста, за нормативним 

терміном навчання, на 3 курс), заочної форми навчання. 

10. Про допуск до участі у фаховому вступному випробувані та 

затвердження середнього бала документа про освіту вступників на навчання 

за освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня   



освіти на основі  рівня вищої освіти «бакалавр», денної та заочної форм 

навчання. 

11. Про допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження 

середнього бала документа про освіту вступників на навчання за освітньо-

професійними програмами другого (магістерського) рівня   освіти (на основі  

рівня вищої освіти «магістр» або ОКР «спеціаліст»), заочної форми 

навчання. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

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

довів до відома інформацію, що в деяких електронних заявах абітурієнтів 

відсутня скан-копія додатка до документа про освіту, яка відображає оцінки 

(завантажено власне фото абітурієнта, титульна сторона додатка або самого 

документа про освіту, додаток іншого випускника). Це унеможливлює 

перевірку середнього бала додатку до документа про освіту, вказаного в 

заяві абітурієнта (відповідно до абзацу 2 пункту 10 розділу VI Правил 

прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка в 2021 р., розроблених згідно «Умов прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2021 році» від 15 жовтня 2020 року №1274, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за 

№ 1225/35508, приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала 

документа про освіту та затверджує його своїм рішенням). Запропонував 

здійснювати перевірку середнього балу додатку до документу про освіту на 

підставі додатково надісланих вступниками скан-копій додатків. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Здійснювати перевірку середнього балу додатку до документу про 

освіту на підставі додатково надісланих вступниками скан-копій додатків, а 

саме: 

Ребець Мирослава Василівна 

Козаченко Тетяна Петрівна 
 

      Результати голосування: 

       «За» – 14;              «Проти» – 0;      «Утримались» – 0 

 
ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Божика 

М.В.,   про результати перевірки середнього бала документа про повну 

загальну середню освіту. Він зазначив, що відповідно до абзацу 2 пункту 10 

розділу VI Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 р., розроблених згідно 

«Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році» від 15 

жовтня 2020 року №1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 

грудня 2020 року за № 1225/35508, приймальна комісія здійснює перевірку 

середнього бала документа про освіту та затверджує його своїм рішенням.  



Членами комісії для прийому документів, оформлення особових справ 

вступників та занесення даних до ЄДЕБО здійснено перевірку середнього 

бала  додатка документа про повну загальну середню освіту на основі його 

сканованої копії.  

У ході такої перевірки були виявлені неточності у зазначені показника 

середнього бала у заявах деяких абітурієнтів.  

Запропонував затвердити середній бал документа про повну загальну 

середню освіту, при потребі здійснити корективи та внести необхідну 

інформацію до Єдиної бази. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1.Затвердити середній бал додатка до документа про повну загальну 

середню освіту без змін вступникам, у яких не виявлено неточностей у 

подані інформації. 

2. Здійснити корективи стосовно середнього бала додатка до документа 

про повну загальну середню освіту вступникам, у яких виявлено неточності 

у подані інформації або відсутня така інформація, а саме:  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта 

Середній бал додатка до 

документа про повну 

загальну середню освіту 

Подано Затверджено 

1.  Ребець Мирослава Василівна 10 9,8 

2.  Калітон Каріна Сергіївна 7,5 7,3 

3.  Захарчук Маргарита Юріївна 8 8,1 

4.  Рогачук Христина Юріївна 9,1 9,2 

5.  Сідловська Оксана Сергіївна 8,4 8,5 

6.  Ковальчук Валентина Василівна 1 5 

7.  Галяс Роман Олександрович 7,6 7,7 

8.  Перета Андрій Богданович 6,1 5,8 

9.  Білоус Вікторія Анатоліївна 7,7 7,8 

10.  Зробок Лілія Дмитрівна 8 8,4 

11.  Шуманський Андрій Миколайович 8,2 7,9 

12.  Парфенюк Ірина Олександрівна 7,7 7,4 

13.  Савенко Єлизавета Олександрівна 4,3 4,6 
 

Результати голосування: 

«За» – 14;                 «Проти» – 0;            «Утримались» – 0. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про 

перевірку правильності нарахування сільського коефіцієнта та внесення 

необхідних уточнень до ЄДЕБО. У ході перевірки даних абітурієнтів для 

здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної 

загальної середньої освіти були виявлені неточності щодо нарахування 



сільського коефіцієнта, а саме: абітурієнти завантажили документи не 

встановленого взірця, закінчили школи, які знаходяться у міській 

місцевості, дані в документі не відповідають вимогам Правил прийому. 

Відповідні правки внести у їх особисті дані у ЄДЕБО. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтвердити правильність нарахування сільського коефіцієнту 

вступникам, які подали документи встановленого взірця, що підтверджують 

термін проживання у сільській місцевості та закінчили загальноосвітній 

навчальний заклад, який знаходиться у сільській місцевості у рік вступу.  

2. Підтвердити правильність нарахування сільського коефіцієнту 

абітурієнтам, в електронній заяві яких стояла позначка щодо права на цей 

коефіцієнт, але завантажені з особистого кабінету документи не відповідали 

вимогам МОН, після отримання додаткових підтверджуючих документів, а 

саме:  

- Гедз Олександр Олександрович 

- Карабан Наталія Анатоліївна 

- Любунь Мар`яна Володимирівна 

- Ковальчук Іванна Павлівна 

- Божак Марія Володимирівна 

- Мархайчук Яна Миколаївна 

- Лучка Юлія Юріївна 

3. Скасувати необґрунтовано встановлений сільський коефіцієнт 

абітурієнтам: 

- Зіковська Ірина Андріївна 

Результати голосування: 

«За» – 14;        «Проти» – 0;               «Утримались» – 0. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про 

встановлення квоти-3 абітурієнтами Академії. Він зазначив, що відповідно до 

абзацу 14 пункту 6 розділу І Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2021 р., 

розроблених згідно «Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2021 році» від 15 жовтня 2020 року №1274, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, «квота-3 - визначена 

частина регіонального замовлення, яка може бути використана державним 

або комунальним закладом вищої освіти для прийому на навчання на основі 

повної загальної середньої освіти осіб, які здобули її в закладах освіти на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці». У 

абітурієнтів, які закінчили заклади освіти на території Тернопільської області 

не встановлено квоту-3 (категорія вступника – 118 – особи, що здобули повну 

загальну середню освіту в закладах освіти на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці). Запропонував додати категорію 

118 вступникам, які здобули повну загальну середню освіту в закладах освіти 



на території Тернопільської області на основі скан-копій документа про 

повну загальну середню освіту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Додати вступникам, які здобули повну загальну середню освіту в 

закладах освіти на території Тернопільської області, «категорію 118» (квота-

3), а саме: 

Денна форма навчання: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Тютюник Юля Ігорівна 

Галюк Тетяна Анатоліївна 

Любунь Мар`яна Володимирівна 

Савчук Анастасія Михайлівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Хомик Соломія Андріївна 

Кравчук Яна Романівна 

Хмелевська Ангеліна Едуардівна 

Захарків Лідія Іванівна  
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність  014 Середня освіта (Німецька мова і література) 

Хмелевська Ангеліна Едуардівна  
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

Вівдюк Христина Борисівна 

Чашкін Вадим Михайлович 

Савчук Анастасія Михайлівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

Грудецький Максим Миколайович 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) 

Гук Владислав Мирославович 

Дзьоба Вадим Олександрович 

Сороковський Андрій Ігорович 

Сух Вадим Олегович 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Галюк Тетяна Анатоліївна 



Музика Антон Андрійович 

Франковська Вікторія Олександрівна 

Літвінова Богдана Вадимівна 

Яворський Василь Андрійович 
 

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність 101 Екологія 

Гедз Олександр Олександрович 

Шуманський Андрій Миколайович 

Літвінова Богдана Вадимівна 

Королишин Юрій Васильович 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Гедз Олександр Олександрович 

Королишин Юрій Васильович 
 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  

Лапчак Марія Миронівна 

Власюк Яна Русланівна 

Луциків Галина Олегівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Лучка Юлія Юріївна 

Безушко Софія Миколаївна  

Герасимчук Наталя Петрівна 

Рогачук Христина Юріївна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта  

Герасимчук Наталя Петрівна 

Галюк Тетяна Анатоліївна 

Хращевська Діана Олександрівна 
 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність 231 Соціальна робота 

Літвінова Богдана Вадимівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Білоус Вікторія Анатоліївна 

Власюк Яна Русланівна 
 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;        «Утримались» – 0. 



V. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії               

Божика М.В. про допуск до участі в конкурсі на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб абітурієнтів, які подали заяви для вступу на навчання 

за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (на основі повної  загальної середньої освіти) денної форми навчання 

на фіксовану конкурсну пропозицію і встановили позначку «Претендую на 

участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на 

участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі 

неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням)». Він зазначив, що відповідно до пункту 9 розділу ІІІ Правил 

прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка в 2021 р., розроблених згідно «Умов прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2021 році» від 15 жовтня 2020 року №1274, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за 

№ 1225/35508, «Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного 

відбору на місця регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані 

або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 

125,000.». У заявах окремих вступників, які претендують на участь у 

конкурсі на місця регіонального замовлення конкурсний бал менший 125,000 

балів. Запропонував допустити даних вступників до участі в конкурсі лише 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити вступників, які подали заяви для вступу на навчання за 

освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (на основі повної  загальної середньої освіти) денної форми навчання 

на фіксовану конкурсну пропозицію та претендують на участь у конкурсі на 

місця регіонального замовлення, конкурсний бал яких менший 125,000 

балів, лише на  місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, а саме: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

Галяс Роман Олександрович119.85 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

Перета Андрій Богданович 117.217 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Шуманський Андрій Миколайович 124.134 



23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність 231 Соціальна робота 

Калітон Каріна Сергіївна 123.6 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Шуманський Андрій Миколайович 122.094 
 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;        «Утримались» – 0. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про 

допуск до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви для вступу на 

навчання за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (на основі повної  загальної середньої освіти), денної та 

заочної форм навчання у період 17-19 липня 2021 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, які подали заяви до 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка у період 17-19 липня 2021 року для вступу на навчання за 

освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (на основі повної  загальної середньої освіти), денної та заочної форм 

навчання:  

Денна форма навчання: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Тютюник Юля Ігорівна 

Галюк Тетяна Анатоліївна 

Любунь Мар`яна Володимирівна 

Савчук Анастасія Михайлівна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Іванкевич Іванна Володимирівна 

Дудич Надія Олександрівна 

Павлюк Марія Віталіївна 

 
01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Хомик Соломія Андріївна 



Кравчук Яна Романівна 

Хмелевська Ангеліна Едуардівна 

Захарків Лідія Іванівна  

За конкурсом  на загальних підставах: 

Надієвець Анастасія Віталіївна 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Дмитерко Валерія Михайлівна 

Багнюк Мирослава Анатоліївна 

Ребець Мирослава Василівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність  014 Середня освіта (Німецька мова і література) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Хмелевська Ангеліна Едуардівна  
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Історія) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Вівдюк Христина Борисівна 

Чашкін Вадим Михайлович 

Савчук Анастасія Михайлівна 

 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Миронюк Владислав Анатолійович 

 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Галяс Роман Олександрович 

Фурман Єлизавета Миколаївна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Грудецький Максим Миколайович 

 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Перета Андрій Богданович  

 



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Гук Владислав Мирославович 

Дзьоба Вадим Олександрович 

Сороковський Андрій Ігорович 

Сух Вадим Олегович 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Миронюк Владислав Анатолійович 

Босик Тетяна Андріївна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Галюк Тетяна Анатоліївна 

Музика Антон Андрійович 

Франковська Вікторія Олександрівна 

Літвінова Богдана Вадимівна 

Яворський Василь Андрійович 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Тищук Дарина Валентинівна 

Галяс Роман Олександрович 

Андріюк Дарина Анатоліївна 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

 Шуманський Андрій Миколайович  

Фурман Єлизавета Миколаївна 

 

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність 101 Екологія 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Гедз Олександр Олександрович 

Шуманський Андрій Миколайович 

Літвінова Богдана Вадимівна 

Королишин Юрій Васильович 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Гук Наталія Іванівна 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Панасюк Яна Едуардівна 
 



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Гедз Олександр Олександрович 

Королишин Юрій Васильович 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Захарчук Маргарита Юріївна 

Галяс Роман Олександрович 

Пташнік Ярослав Сергійович 

Ромасюк Ігор Ярославович 
 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Лапчак Марія Миронівна 

Власюк Яна Русланівна 

Луциків Галина Олегівна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Тищук Дарина Валентинівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Лучка Юлія Юріївна 

Безушко Софія Миколаївна  

Герасимчук Наталя Петрівна 

Рогачук Христина Юріївна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Васільєва Катерина Вікторівна 

Кравчук Марта Юріївна 

Шевчук Анна Леонідівна 

Хаймик Богдана Сергіївна 

Гордійчук Юлія Олександрівна 

Парфенюк Ірина Олександрівна 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Мархайчук Яна Миколаївна 

Місюкевич Ірина Сергіївна 

Савенко Єлизавета Олександрівна  

Божак Марія Володимирівна  



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта  

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Герасимчук Наталя Петрівна 

Галюк Тетяна Анатоліївна 

Хращевська Діана Олександрівна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Захарчук Маргарита Юріївна 

Куза Андріан Андрійович  

Павлюк Марія Віталіївна 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Божак Марія Володимирівна  

Зробок Лілія Дмитрівна  

 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність 231 Соціальна робота 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Літвінова Богдана Вадимівна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Нех Катерина Леонідівна 

Цибринська Анастасія Володимирівна 

Ковальчук Іванна Павлівна 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Калітон Каріна Сергіївна  

Фурман Єлизавета Миколаївна  
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За квотою-3: 

Білоус Вікторія Анатоліївна 

Власюк Яна Русланівна 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Хлань Анастасія Григорівна 

Богданець Катерина Сергіївна 

Босик Тетяна Андріївна 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Гук Наталія Іванівна  
 



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

За конкурсом  на загальних підставах: 

Николаїшина Вікторія Вікторівна 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Шуманський Андрій Миколайович  

 

Заочна форма навчання: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Небюджетна конкурсна пропозиція 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Іванкевич Іванна Володимирівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 
Фіксована конкурсна пропозиція 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

Романюк Аліна Василівна 
 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Ковальчук Валентина Василівна 
 

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 

спеціальність 101 Екологія 

Небюджетна конкурсна пропозиція 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Гедз Олександр Олександрович  
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Небюджетна конкурсна пропозиція 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Гедз Олександр Олександрович  

Хартонюк Віталій Іванович 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Фіксована конкурсна пропозиція 

 за кошти регіонального замовлення або за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 

Іванкевич Іванна Володимирівна 



01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Небюджетна конкурсна пропозиція 

 лише за кошти фізичних та юридичних осіб: 

Іванків Оксана Степанівна  
 

Результати голосування: 

«За» – 14;            «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про 

допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, які подали заяви у 

період 17-19 липня 2021 року для вступу на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

основі молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання), денної та 

заочної форм навчання.  

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників, які подали 

заяви у період 17-19 липня 2021 року для вступу на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

основі молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання), денної та 

заочної форм навчання.  

Денна форма навчання: 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Фіксована конкурсна пропозиція 

Булінгер Мирослава Іванівна  

Пікута Анна Костянтинівна  

Рабчун Марія Олександрівна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта  

Фіксована конкурсна пропозиція 

Булінгер Мирослава Іванівна  

Пікута Анна Костянтинівна  

Тарасюк Оксана Сергіївна  
 

23 Соціальна робота, освітньо-професійна програма Соціальна 

робота, спеціальність 231 Соціальна робота 

Абрамян Світлана Артурівна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Фіксована конкурсна пропозиція 

Горпинюк Серафим Миколайович  



Костюк Надія Миколаївна  

Попрожук Діана Сергіївна  

Токарчук Юлія Романівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

Фіксована конкурсна пропозиція (ЗНО Історія України) 

Магола Соломія Віталіївна  

Пасічнюк Назар Анатолійович  

Фурсик Михайло Олександрович  

Павець Богдан Ігорович 

Фіксована конкурсна пропозиція (ЗНО Математика) 

Данилюк Назар Романович  

Доїзжак Руслан Сергійович 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Фіксована конкурсна пропозиція 

Пуренко Михайло Андрійович  

Ногачевський Назарій Михайлович 

Остаповець Микола Костянтинович 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Фіксована конкурсна пропозиція 

Пікута Анна Костянтинівна  

Процик Вікторія Валеріївна  

Нагребецька Ольга Миколаївна 

Верещинська Діана Володимирівна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) 

Фіксована конкурсна пропозиція 

Фурсик Михайло Олександрович  

Павець Богдан Ігорович 

Небюджетна конкурсна пропозиція 

Доїзжак Руслан Сергійович  

 

Заочна форма навчання 

Небюджетна конкурсна пропозиція 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Вознюк Аліна Вікторівна  

Матушинець Уляна Михайлівна 



 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Початкова 

освіта, спеціальність 013 Початкова освіта  

Смик Аліна Олександрівна  

Шатковська Анастасія Олегівна  

Гордовська Антоніна Сергіївна 

Ватюк Валерія Сергіївна 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Кравець Ірина Петрівна  

Гнесь Наталія Володимирівна  

Колпакова Мар`яна Анатоліївна  

Крук Ліана Іванівна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Пікута Анна Костянтинівна  

 

        Результати голосування: 

«За» – 14;         «Проти» – 0;           «Утримались» – 0. 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про 

допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, які подали заяви у 

період 17-19 липня 2021 року для вступу на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

основі молодшого спеціаліста, за нормативним терміном навчання, на 2 

курс), денної та заочної форм навчання.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників, які подали 

заяви у період 17-19 липня 2021 року для вступу на навчання за освітньо-

професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на 

основі молодшого спеціаліста, за нормативним терміном навчання, на 2 

курс), денної та заочної форм навчання.  

  Денна форма навчання: 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  

Попрожук Діана Сергіївна  

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

Доїзжак Руслан Сергійович  



 

Заочна форма навчання: 

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма 

Психологія, спеціальність 053 Психологія  

Герасимюк Катерина Михайлівна  

Булінгер Мирослава Іванівна  

Сливчук Христина Олексіївна 

Токарчук Юлія Романівна 

Пікута Анна Костянтинівна 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність    014 Середня освіта (Німецька мова і література) 

Шатковська Анастасія Олегівна  
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Сентимрей Олександр Дмитрович  

 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;     «Утримались» – 0. 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про 

відмову в участі у вступних випробуваннях вступників на навчання за 

освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (на основі молодшого спеціаліста, за нормативним терміном навчання, 

на 3 курс), заочної форми навчання у зв’язку з не коректно вказаним курсом 

(не споріднена спеціальність). 

 

УХВАЛИЛИ: 

Відмовити в участі у вступних випробуваннях вступників на навчання 

за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (на основі молодшого спеціаліста, за нормативним терміном навчання, 

на 3 курс), заочної форми навчання у зв’язку з не коректно вказаним курсом 

(не споріднена спеціальність). 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Марущак Таїсія Сергіївна 

 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;     «Утримались» – 0. 

 

Х. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про 

допуск до участі у вступному випробувані та затвердження середнього бала 



документа про освіту вступників, які подали заяви у період 17-19 липня        

2021 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (на основі  рівня вищої освіти 

«бакалавр») денної та заочної форм навчання. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступному випробувані та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 17-19 липня 

2021 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (на основі  рівня вищої освіти 

«бакалавр») денної та заочної форм навчання.  

Денна форма навчання 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Вовк Руслан Русланович 7 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Орищин Анастасія Ігорівна 16 

Козаченко Тетяна Петрівна 16 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Шаплай Оксана Анатоліївна 15 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Дмитренко Ольга Володимирівна 10 

Ковтунович Єва Іванівна 16 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність  014 Середня освіта (Німецька мова і література) 

Трачук Анастасія Павлівна 9 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

Ковальчук Андрій Сергійович 8 

Мисник Дмитро Миколайович 15 
 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Кобець-Губені Надія Василівна 7 

 

 



Заочна форма навчання 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Вареник Юлія Василівна 11 

Дмитренко Ольга Володимирівна 10 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Головій Анастасія Петрівна 9 

 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

Мисник Дмитро Миколайович 15 
 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;     «Утримались» – 0. 

 

ХІ. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Божика М.В. про 

допуск до участі у вступних випробуваннях та затвердження середнього бала 

документа про освіту вступників, які подали заяви у період 18-19 липня 2021 

року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (на основі  рівня вищої освіти «магістр» 

або ОКР «спеціаліст») заочної форми навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до участі у вступних випробуваннях та затвердити середній 

бал документа про освіту вступників, які подали заяви у період 18-19 липня 

2021 року для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (на основі  рівня вищої освіти 

«магістр» або ОКР «спеціаліст») заочної форми навчання. 

01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня 

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Хрищенюк Максим Борисович 14 

 

Результати голосування: 

«За» – 14;              «Проти» – 0;     «Утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії                                Афанасій Ломакович                                               

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                               Микола Божик 


