
Протокол № 25
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 29 липня 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 відмову  в участі  в конкурсі  абітурієнтам, які  подавали заяви

для  вступу  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії
ім. Тараса  Шевченка   для  здобуття  другого  (магістерського)  рівня  вищої
освіти,  заочна  форма  навчання,  але  не  з’явилися  для  здачі  фахового
вступного випробування.

2. Про  допуск  до  участі  в  конкурсі  за  результатами  вступних
випробувань  абітурієнтів,  які  подали  заяви  для  вступу  на  навчання  за
освітньо-професійними  програмами  другого  (магістерського)  рівня  вищої
освіти, заочної форми навчання.

3. Про встановлення спеціального прохідного конкурсного балу для
переведення  вступників  на  вакантні  місця  регіонального  замовлення  (для
спеціальностей,  визначених  у  Переліку  спеціальностей,  яким  надається
особлива підтримка).

4. 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) заочної форми навчання (небюджетна конкурсна пропозиція).

5. Про відмову  в участі  в конкурсі  абітурієнтам, які  подавали заяви
для  вступу  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії
ім. Тараса  Шевченка   для  здобуття  третього  освітньо-наукового  рівня
«доктор  філософії»,  заочна  форма  навчання,  але  не  з’явилися  для  здачі
додаткового вступного випробування.

І. СЛУХАЛИ:
Відповідального  секретаря  приймальної  комісії  Божика  М.В.,  який

довів  до  відома  список  абітурієнтів,  які  подавали  заяви  для  вступу  на
навчання  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії
ім. Тараса  Шевченка  для  здобуття  другого  (магістерського)  рівня  вищої
освіти,  заочна  форма  навчання,  але  не  з’явилися  для  здачі  фахового
вступного випробування.

УХВАЛИЛИ:
Відмовити  в  участі  в  конкурсі  абітурієнтам,  які  подавали  заяви  для

вступу  на  навчання  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної



академії  ім. Тараса  Шевченка  для  здобуття  другого  (магістерського)  рівня
вищої освіти,  заочна  форма навчання, але не з’явилися для здачі фахового
вступного випробування, а саме:

Небюджетні  конкурсні  пропозиції  (на  основі  рівня  вищої  освіти
«бакалавр»)

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Зубкевич Сніжана Сергіївна 
Шаплай Оксана Анатоліївна
Гуменюк Інна Володимирівна
Жмура Ангеліна Сергіївна
Головій Анастасія Петрівна
Вєтрова Олена Валеріївна 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта,  спеціальність  014  Середня  освіта  (Трудове  навчання  та
технології)

Недільський Василь Васильович 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Додь Владислав Юрійович
Барилко Марія Іванівна

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Додь Владислав Юрійович
Мацидін Вікторія Іванівна
Хіміч Олександр Миколайович
Завальнюк Євгенія Вікторівна

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

Мацидін Вікторія Іванівна

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Дошкільна
освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта

Поліщук Ірина Володимирівна
Безека Світлана Сергіївна

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Німецька мова і література)

Гордійчук Антон Олександрович 
Лепуга Анастасія Вікторівна



Небюджетні  конкурсні  пропозиції  (на  основі  рівня  вищої  освіти
«магістр» або ОКР «спеціаліст»)

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Кручова Соломія Михайлівна

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

ІІ. СЛУХАЛИ:
Відповідального  секретаря  приймальної  комісії  Божика  М.В.  про

допуск  до  участі  в  конкурсі  за  результатами  вступних  випробувань
абітурієнтів,  які  подали  заяви  для  вступу  на  навчання  за  освітньо-
професійними  програмами  другого  (магістерського)  рівня  вищої  освіти,
заочної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: 
Допустити до участі в конкурсі за результатами вступних випробувань

абітурієнтів,  які подали  заяви  для  вступу  на  навчання за  освітньо-
професійними програмами  другого  (магістерського)  рівня вищої освіти,
заочної форми навчання.

Небюджетні  конкурсні  пропозиції  (на  основі  рівня  вищої  освіти
«бакалавр»)

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Зубкевич Сніжана Сергіївна 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Гордійчук Антон Олександрович 
Литвин Марта Ярославівна 
Тенюка Олена Петрівна 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта,  спеціальність  014  Середня  освіта  (Трудове  навчання  та
технології)

Шимко Іванна Миколаївна 
Мисник Дмитро Миколайович 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

Лапхан Георгій Олександрович 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Дошкільна
освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта

Бовтун Альона Петрівна 



Остапчук Олеся Вікторівна 
Поправська Наталія Зорянівна 
Мацидін Вікторія Іванівна 
Вареник Юлія Василівна 
Дмитренко Ольга Володимирівна 
Палій Галина Богданівна 
Ткачук Іванна Олегівна 

Небюджетні  конкурсні  пропозиції  (на  основі  рівня  вищої  освіти
«магістр» або ОКР «спеціаліст»)

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

Русин Володимир Петрович 
Кручова Соломія Михайлівна 
Споданчук Віктор Юрійович 
Хрищенюк Максим Борисович 
Вовна Руслан Вікторович 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Гапанович Іванна Євгенівна 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Дошкільна
освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта

Пасічник Мар`яна Михайлівна 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта,  спеціальність  014  Середня  освіта  (Трудове  навчання  та
технології)

Куліш Андрій Олесьович 

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

  ІІІ. СЛУХАЛИ:
Заступника голови приймальної комісії Боднар М.Б. про встановлення

спеціального  прохідного конкурсного балу для переведення  вступників  на
вакантні місця регіонального замовлення  (для спеціальностей, визначених у
Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка). Відповідно до
абзацу 5 пункту 3 розділу ХІІ Правил прийому до Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка  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  «переведення  на  вакантні  місця  регіонального  замовлення
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на
основі повної загальної середньої освіти здійснюється для:

осіб,  які  не  отримали  рекомендацію  для  зарахування  на  місця
державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6
розділу IX цих Правил прийому (тільки для спеціальностей,  визначених у
Переліку  спеціальностей,  яким  надається  особлива  підтримка),  якщо  їх
конкурсний  бал  не  менше  ніж  спеціальний  прохідний  конкурсний  бал,
встановлений  приймальною  комісією  наступного  день  після  оголошення
адресного розміщення бюджетних місць».

Запропонувала  встановити  спеціальний  прохідний  конкурсний  бал  –
125.0 балів

УХВАЛИЛИ:
Встановити спеціальний прохідний конкурсний бал для переведення на

вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої
освіти  (для  спеціальностей,  визначених  у  Переліку  спеціальностей,  яким
надається особлива підтримка) – 125.0 балів.

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

ІV. 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), заочної
форми навчання (небюджетна конкурсна пропозиція) у період 28-29 липня
2021 року.

УХВАЛИЛИ:
Допустити  до  участі  в  конкурсі  абітурієнтів,  які  подали  заяви  до

Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса
Шевченка  у  період  28-29  липня  2021  року  для  вступу  на  навчання  за
освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти  (на  основі  повної   загальної  середньої  освіти),  заочної  форми
навчання (не бюджетна конкурсна пропозиція): 

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня
освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Гудима Наталія Володимирівна 
01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
Розлуцька Віта Тарасівна 

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



V. СЛУХАЛИ:
Відповідального  секретаря  приймальної  комісії  Божика  М.В.,  який

довів до відома, що абітурієнтка, яка подавала заяву для вступу на навчання
до  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса
Шевченка  для  здобуття  третього  освітньо-наукового  рівня  «доктор
філософії»,  заочної  форми  навчання,  не  з’явилася  для  здачі  додаткового
вступного випробування (співбесіди з фаху). Запропонував відмовити даній
абітурієнтці в участі в конкурсі.

УХВАЛИЛИ:
Відмовити в участі в конкурсі абітурієнтці Буханцовій Софії Петрівні,

яка  подавали  заяву  для  вступу  на  навчання  до  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса  Шевченка  для  здобуття
третього  освітньо-наукового  рівня  «доктор  філософії»,  заочної  форми
навчання, але не з’явилася для здачі  додаткового  вступного випробування
(співбесіди з фаху).

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

Голова приймальної комісії                                Афанасій Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                               Микола Божик


