
Протокол № 33
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 16 серпня 2021 року

Присутні: Курач М.С., 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  використання  вакантних  місць  регіонального  замовлення  для

переведення осіб зі спеціальними умовами вступу, які зараховані за кошти
фізичних, юридичних осіб. 

2. Про  використання  вакантних  місць  регіонального  замовлення  для
переведення осіб, які вступили  на спеціальності, яким надається особлива
підтримка, зарахованих за кошти фізичних, юридичних осіб. 

3. Про переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб,
які зараховані на навчання за кошти фізичних осіб на основі повної загальної
освіти.

4. Про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття
першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  основі  ОКР  «молодший
спеціаліст» (за скороченим терміном), денної та заочної  форм навчання.

5. Про  анулювання  раніше  наданих  рекомендацій  вступникам  для
зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  основі  повної  загальної  середньої
освіти, заочної форми навчання (не бюджетні конкурсні пропозиції) у зв’язку
із невиконанням вимог до зарахування (не подано оригінали документів).

6. Про  анулювання  раніше  наданих  рекомендацій  вступникам  для
зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  основі  на  основі  ОКР «молодший
спеціаліст» (за скороченим та нормативним термінами навчання), денної та
заочної  форм навчання.

7. Про  анулювання  раніше  наданих  рекомендацій  вступникам  для
зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття другого
(магістерського) рівня вищої освіти, денної та заочної  форм навчання.

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

зазначив,  що  відповідно  до  пункту  4  розділу  ХІІ  «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, «У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення



на  вакантні  місця  регіонального  замовлення  Академія  використовує  для
цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї
галузі  (тільки  для  осіб,  зазначених  в  абзацах  другому  -  п'ятому  пункту  3
цього розділу),  а  за  їх  відсутності  -  інших галузей знань (тільки для осіб,
зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 3 цього розділу) цієї або
іншої  форми  здобуття  освіти  (після  переведення  на  вакантні  місця
регіонального замовлення  осіб,  зазначених  у  пункті  3  цього  розділу  за
відповідною  спеціальністю  та  формою  здобуття  освіти),  про  що  негайно
повідомляє відповідного регіонального замовника». 

Повідомив,  що  на  спеціальності  01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-
професійна  програма  Середня  освіта, 014  Середня  освіта  (Образотворче
мистецтво)  відсутні  вакантні  місця  регіонального  замовлення  для
переведення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних
осіб  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти.  При  цьому  на  даній
спеціальності зараховано за кошти фізичних, юридичних осіб абітурієнтку,
яка має статус особи з інвалідністю І, ІІ групи.

 Запропонував використати вакантне місце регіонального замовлення із
спеціальності 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна програма Середня
освіта,  014 Середня  освіта  (Музичне мистецтво)  для переведення особи зі
спеціальними  умовами  вступу  на  спеціальності  01  Освіта  /  Педагогіка,
освітньо-професійна  програма  Середня  освіта, 014  Середня  освіта
(Образотворче мистецтво).

УХВАЛИЛИ:
Використати вакантне місце регіонального замовлення із спеціальності

01 Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня  освіта,  014
Середня освіта (Музичне мистецтво) для переведення особи зі спеціальними
умовами вступу на спеціальності 01 Освіта / Педагогіка, освітньо-професійна
програма Середня освіта, 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

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

зазначив,  що  відповідно  до  пункту  4  розділу  ХІІ  «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, «У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення
на  вакантні  місця  регіонального  замовлення  Академія  використовує  для
цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї
галузі  (тільки  для  осіб,  зазначених  в  абзацах  другому  -  п'ятому  пункту  3
цього розділу),  а  за  їх  відсутності  -  інших галузей знань (тільки для осіб,



зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 3 цього розділу) цієї або
іншої  форми  здобуття  освіти  (після  переведення  на  вакантні  місця
регіонального замовлення  осіб,  зазначених  у  пункті  3  цього  розділу  за
відповідною  спеціальністю  та  формою  здобуття  освіти),  про  що  негайно
повідомляє відповідного регіонального замовника». 

Повідомив, що на спеціальностях, визначених у Переліку спеціальностей,
якій надається особлива підтримка, а саме 012 Дошкільна освіта, 014 Середня
освіта  (Інформатика),  014  Середня  освіта  (Біологія  та  здоров’я  людини)
наявні вступники, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних
осіб  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  та  мають  право  на
переведення  на  місця  регіонального  замовлення.  При  цьому  на  даних
спеціальностях  відсутні  вакантні  місця  регіонального  замовлення  для
переведення таких осіб. 

Запропонував  використати  вакантні  місця  регіонального  замовлення  із
галузі знань  01 Освіта / Педагогіка для переведення осіб, зарахованих на на
навчання  за  кошти  фізичних,  юридичних  осіб  на  основі  повної  загальної
середньої  освіти  на  спеціальності,  визначених  у  Переліку  спеціальностей,
якій надається особлива підтримка, а саме:

- використати  шість  вакантних  місць  регіонального  замовлення  із
спеціальності  01  Освіта  /  Педагогіка,  014  Середня  освіта  (Англійська  /
Німецька / Польська мова і література) для переведення осіб, які зараховані
на  спеціальність  012  Дошкільна  освіта,  визначеній  у  Переліку
спеціальностей, якій надається особлива підтримка ( у тому числі 2 особи зі
спеціальними умова вступу (дитина з інвалідністю І, ІІ  групи, та дитини з
багатодітної сім’ї);

- використати  три  вакантних  місця  регіонального  замовлення  із
спеціальності  01  Освіта  /  Педагогіка,  014  Середня  освіта  (Історія)  для
переведення  осіб,  які  зараховані  на  спеціальність  014  Середня  освіта
(Біологія та здоров’я людини) – 1 місце та 014 Середня освіта (Інформатика)
– 2 місця), визначених у Переліку спеціальностей, якій надається особлива
підтримка.

УХВАЛИЛИ:
Використати  вакантні місця регіонального замовлення із галузі знань  01

Освіта  /  Педагогіка  для  переведення  осіб,  зарахованих  на  на  навчання  за
кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти
на  спеціальності,  визначених  у  Переліку  спеціальностей,  якій  надається
особлива підтримка, а саме:

- використати  шість  вакантних  місць  регіонального  замовлення  із
спеціальності  01  Освіта  /  Педагогіка,  014  Середня  освіта  (Англійська  /
Німецька / Польська мова і література) для переведення осіб, які зараховані
на  спеціальність  012  Дошкільна  освіта,  визначеній  у  Переліку
спеціальностей, якій надається особлива підтримка ( у тому числі 2 особи зі
спеціальними умова вступу (дитина з інвалідністю І, ІІ  групи, та дитини з
багатодітної сім’ї);



- використати  три  вакантних  місця  регіонального  замовлення  із
спеціальності  01  Освіта  /  Педагогіка,  014  Середня  освіта  (Історія)  для
переведення  осіб,  які  зараховані  на  спеціальність  014  Середня  освіта
(Біологія та здоров’я людини) – 1 місце та 014 Середня освіта (Інформатика)
– 2 місця) , визначених у Переліку спеціальностей, якій надається особлива
підтримка.

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

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

запропонував перевести на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних осіб, не отримали рекомендацій до
зарахування  на  місця  державного  (регіонального)  замовлення  та  мають
спеціальні  умови  вступу,  або  вступали  на  спеціальності,  яким  надається
особлива підтримка, для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на основі
повної  загальної  середньої  освіти  (відповідно  до  розділу  ХІІ  «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, листа Управління освіти і науки Тернопільської ОДА № 86/01-
07 від 18.05.2021 року).

УХВАЛИЛИ:
Перевести  на  вакантні  місця  регіонального  замовлення  осіб,  які

зараховані на навчання за кошти фізичних осіб, не отримали рекомендацій до
зарахування  на  місця  державного  (регіонального)  замовлення  та  мають
спеціальні  умови  вступу,  або  вступали  на  спеціальності,  яким  надається
особлива підтримка, для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на основі
повної загальної середньої освіти відповідно до розділу ХІІ «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,  листа  Управління  освіти  і  науки  Тернопільської  ОДА
№ 86/01-07 від 18.05.2021 року:
      01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

1. Капусняк Анастасію Павлівну  (особа з інвалідністю І, ІІ групи)
         01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта
Денна форма навчання

1. Рафалюк Альону Леонідівну (особа з інвалідністю І, ІІ групи)
2. Гурин Аллу Сергіївну (особа з багатодітної сім’ї)
3. Цибринську Анастасію Володимирівну 



4. Савчук Тетяну Ігорівну
Заочна форма навчання

1. Максимів Юлію Олегівну
2. Гарбар Вікторію Євгенівну

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я) 
1. Чорненьку Інну Ігорівну 
2. Кузу Марію Русланівну
3. Боймиструк Юлію Олександрівну

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Інформатика) 
1. Дробинюка Василя Володимировича
2. Бурмая Олександра Васильовича
10 Природничі науки, спеціальність 101 Екологія 
1. Галяса Романа Олександровича 
2. Ефендієву Карину Рустамівну
3. Шуманського Андрія Миколайовича

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

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

зарахування  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  абітурієнтів  для
здобуття  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  основі  ОКР
«молодший спеціаліст» за скороченим терміном навчання, денної та заочної
форм  навчання,  які  виконали  вимоги  до  зарахування  (подали  оригінали
документів).

УХВАЛИЛИ:
Зарахувати за кошти фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів для

здобуття  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  основі   ОКР
«молодший спеціаліст» ((за скороченим терміном навчання, денної та заочної
форм  навчання   згідно  рейтингу і  які  виконали  вимоги  до  зарахування
(подали оригінали документів) за освітньо-професійними програмами:

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

Формазюк Анастасія Романівна 119,75

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

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

анулювання раніше наданих рекомендацій до зарахування за кошти фізичних
та юридичних осіб абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського) рівня
вищої  освіти  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  заочної   форми



навчання  (небюджетні  конкурсні  пропозиції)  у  зв’язку  із  невиконанням
вимог до зарахування (не подали оригінали документів).

УХВАЛИЛИ:
Анулювати  раніше  надані  рекомендації  до  зарахування  за  кошти

фізичних  та  юридичних  осіб  абітурієнтів  для  здобуття  першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  на  основі  повної  загальної  середньої
освіти заочної форми навчання (небюджетні конкурсні пропозиції) у зв’язку
із невиконанням вимоги до зарахування (не подали оригінали документів) за
освітньо-професійними програмами:  

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

1. Іванкевич Іванна Володимирівна 150.042

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

1. Деліу Тарас Миколайович 188.292
2. Петровська Діана Михайлівна 168.504
3. Покотило Владислав Юрійович 154.187
4. Шкурник Володимир Миколайович 132.498
5. Шелест Вадим Вікторович 129.842

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

1. Климюк Софія Богданівна 133.518

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

1. Марчук Ірина Анатоліївна 161.614
2. Климюк Софія Богданівна 128.928

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

1. Гедз Олександр Олександрович 162.094
2. Лазарів Назарій Ігорович 140.25
3. Гук Владислав Мирославович 121.311
4. Хартонюк Віталій Іванович 122.663
5. Розлуцька Віта Тарасівна 128.622
6. Юрченко Юрій Андрійович 124.134
7. Яковець Анастасія Дмитрівна 123.624

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

1. Іванків Оксана Степанівна 139.689
2. Комар Ірина Юріївна 129.285
3. Данилів Вікторія Володимирівна 126.072



4. Мороз Анна Сергіївна 124.236
5. Яковець Анастасія Дмитрівна 123.981

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Початкова
освіта, спеціальність 013 Початкова освіта 

1. Мінчук Софія Русланівна 174.894

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

1. Зарічанська Олена Володимирівна 142.596

10 Природничі науки, освітньо-професійна програма Екологія, 
спеціальність 101 Екологія

1. Гедз Олександр Олександрович 167.13

Результати голосування:
«За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

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

анулювання раніше наданих рекомендацій до зарахування за кошти фізичних
та/або юридичних осіб абітурієнтів для здобуття першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти на основі ОКР «молодший спеціаліст» за  скороченим та
нормативним терміном навчання, денної та заочної форм навчання, у зв’язку
із невиконанням вимоги до зарахування (не подали оригінали документів).

УХВАЛИЛИ:
Анулювати  раніше  надані  рекомендації  до  зарахування  за  кошти

фізичних  та/або  юридичних  осіб  абітурієнтів  для  здобуття  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти на основі  ОКР «молодший спеціаліст»
за  скороченим та нормативним терміном навчання, денної та заочної  форм
навчання   у  зв’язку  із  невиконанням  вимоги  до  зарахування  (не  подали
оригінали документів) за освітньо-професійними програмами:

Скорочений термін навчання, денна форма навчання:
01 Освіта /  Педагогіка, освітньо-професійна програма Дошкільна

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта
Парніцька Галина Юріївна 147,5

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

Доїзжак Руслан Сергійович 150.25

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

Фіксована конкурсна пропозиція (ЗНО Математика)
Данилюк Назар Романович 121



01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Початкова
освіта, спеціальність 013 Початкова освіта 

Мартинюк Зоя Володимирівна141
Мацьковська Марія Петрівна 139
Федінчук Марія Степанівна 137,5
Новосад Ольга Андріївна 137,25
Петрук Софія Василівна 129,25
Римарчук Наталія Вікторівна 127,5

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

Павець Богдан Ігорович 136
Лошкобанова Сніжана Олександрівна 135,25
Шмигельський Василь Васильович 129,75
Михайлишин Роман Русланович 125,75
Кошетар Ілля Русланович 120,75
Фурсик Михайло Олександрович 102,25

        
       Скорочений термін навчання, заочна форма навчання:

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

Коцур Тетяна Юріївна 153,75
Романина Діана Олександрівна 143,75
Швед Софія Володимирівна 140
Гуцол Олеся Дмитрівна 134,75
Сінкевич Юлія Валеріївна 134,25

01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Початкова
освіта, спеціальність 013 Початкова освіта 

Василевич Надія Адамівна 143,25
Римарчук Наталія Вікторівна 129

23  Соціальна  робота,  освітньо-професійна  програма  Соціальна
робота, спеціальність 231 Соціальна робота

Синьогуб Марія Миколаївна 132.25
Віннічук Ярослава Ярославівна 139,5

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

Коломієць Світлана Олександрівна 138,25
Корнійчук Микола Іванович 137,75
Чучман Степан Ігорович127

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

Кулиба Руслана Борисівна 165,75



Титюк Сніжана Валеріївна 150,5
Жук Галина Ігорівна 139,25
Ліщук Катерина Василівна 134

Нормативний термін навчання, на 2 курс, заочна форма навчання
01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Історія)
Стецюк Юлія Леонідівна 140.5

05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма
Психологія, спеціальність 053 Психологія 

Лошкобанова Сніжана Олександрівна 154,75
Швед Софія Володимирівна 131

Результати голосування:
    «За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

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

анулювання раніше наданих рекомендацій до зарахування за кошти фізичних
та/або  юридичних  осіб  абітурієнтів  для  здобуття  другого  (магістерського)
рівня вищої освіти (на основі  рівня вищої освіти «бакалавр», «магістр», ОКР
«спеціаліст»), денної та  заочної  форм навчання, у зв’язку із невиконанням
вимоги до зарахування (не подали оригінали документів).

УХВАЛИЛИ:
Анулювати  раніше  надані  рекомендації  до  зарахування  за  кошти

фізичних  та/або  юридичних  осіб  абітурієнтів  для  здобуття  другого
(магістерського) рівня вищої освіти (на основі рівня вищої освіти «бакалавр»,
«магістр», ОКР «спеціаліст»), денної та заочної  форм навчання у зв’язку із
невиконанням вимоги до зарахування (не подали оригінали документів)  за
спеціальностями:

Денна форма навчання:
01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Середня

освіта, спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література)
Мартинюк Іван Віталійович 132,25
Гуменюк Інна Володимирівна 127,25
Литвин Марта Ярославівна 125
Новосельська Христина Анатоліївна119
Зіновкіна Вікторія Василівна 114

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

Кобець Тарас Вячеславович 154,25



Максимова Інна Романівна 147,75
Яценюк Валерій Валерійович 146
Плечінь Сергій Володимирович 137,75
Кожевніков Владислав Олександрович 135,75

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

Лапхан Георгій Олександрович 135
Мацидін Вікторія Іванівна 132

Заочна форма 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 158.25

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

Гордійчук Антон Олександрович 163.75
Тенюка Олена Петрівна 138.5

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

Шимко Іванна Миколаївна 140.75

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

Ткачук Іванна Олегівна 162.75
Поправська Наталія Зорянівна 157.5 
Палій Галина Богданівна 155.25 
Дмитренко Ольга Володимирівна 154.75
Вареник Юлія Василівна 147.75

  Результати голосування:
    «За» – 14;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

Т.в.о. голови приймальної комісії                                Микола Курач

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                        Микола Божик


