
Протокол № 34
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 26 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 звернення  до  Управління освіти і  науки Тернопільської  ОДА
щодо використання місць регіонального замовлення для вступу на навчання
за  другим  (магістерським)  рівнем  вищої  освіти  для  додаткового  набору
абітурієнтів  у  межах  місць,  доведених  Академії  (відповідно  до  листа
Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації № 86/01-07
від 18.05.2021 року) на спеціальності, яким надається особлива підтримка. 

2. Про  затвердження  розкладів  вступних  випробувань  (для  ІІ  сесії
вступної кампанії).

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

ознайомив із листом МОН України від 30.07.2021 р. № 1/9-387, відповідно до
якого:  «Вступники,  які  успішно  склали  єдиний  вступний  іспит  та  подали
заяву та документи для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на
основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра на спеціальності, визначені
у переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до
Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році) можуть
претендувати  на  навчання  за  кошти  державного  бюджету  на  конкурсній
основі  на  місця  державного  замовлення,  що  будуть  додатково  надані
закладам вищої освіти.

Розподіл  місць  державного  замовлення  для  додаткового  набору
магістрів  з  спеціальностей,  яким  надається  особлива  підтримка,  буде
проведено  на  підставі  отриманих  МОН  до  30  серпня  2021  року  запитів
закладів  вищої  освіти.  Додатковий набір  на  місця  державного  замовлення
повинен бути завершеним до 1 жовтня 2021 року».

Запропонував звернутися до Управління освіти і науки Тернопільської
ОДА із  проханням про  використання  місць  регіонального  замовлення  для
вступу  на  навчання  за  другим  (магістерським)  рівнем  вищої  освіти  для
додаткового  набору  абітурієнтів  у  межах  місць,  доведених  Академії
(відповідно  до  листа  Управління  освіти  і  науки  Тернопільської
облдержадміністрації № 86/01-07 від 18.05.2021 року) на спеціальності, яким
надається особлива підтримка (відповідно до додатка 2 до Умов прийому на
навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році), у кількості:



- спеціальність 012 Дошкільна освіта – 2 місця (на невиконані місця
регіонального замовлення);

- спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 4
місця (на невиконані місця регіонального замовлення);

- спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) –
3  місця  (за  рахунок  переміщення  невиконаних  місць  –  спеціальності
014  Середня  освіта  (Музичне  мистецтво)  –  2  місця;  спеціальності  014
Середня освіта (Англійська/Німецька мова і література) – 1 місце).

УХВАЛИЛИ:
Звернутися  до  Управління  освіти  і  науки  Тернопільської  ОДА  із

проханням про використання місць регіонального замовлення для вступу на
навчання  за  другим  (магістерським)  рівнем  вищої  освіти  для  додаткового
набору абітурієнтів у межах місць, доведених Академії (відповідно до листа
Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації № 86/01-07
від  18.05.2021 року)  на  спеціальності,  яким надається  особлива  підтримка
(відповідно до додатка 2 до Умов прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2021 році), у кількості:

- спеціальність  012  Дошкільна  освіта  –  2  місця  (на  невиконані  місця
регіонального замовлення);

- спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 4 місця
(на невиконані місця регіонального замовлення);

- спеціальність  014  Середня  освіта  (Трудове  навчання  та  технології)  –
3  місця  (за  рахунок  переміщення  невиконаних  місць  –  спеціальності
014  Середня  освіта  (Музичне  мистецтво)  –  2  місця;  спеціальності  014
Середня освіта (Англійська/Німецька мова і література) – 1 місце).

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

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

ознайомив із проектом розкладів проведення вступних випробувань (для ІІ
сесії вступної кампанії).

УХВАЛИЛИ:
Затвердити  розклади  вступних  випробувань  (для  ІІ  сесії  вступної

кампанії) у запропонованому проекті.
   Результати голосування:

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

Т.в.о. голови приймальної комісії                                Микола Курач

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                        Микола Божик


