
Протокол № 37
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 31 серпня 2021 року

Присутні:  Ломакович А.М.,  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 поновлення до складу здобувачів вищої освіти.
2. Про переведення здобувача вищої освіти.
3. Про використання місць регіонального замовлення для вступу на

навчання  за  другим  (магістерським)  рівнем  вищої  освіти  для  додаткового
набору абітурієнтів. 

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.

5. 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), заочної форми навчання. 

6. 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:

Інформацію відповідального  секретаря  приймальної  комісії
Божика М.В., який запропонував погодити поновлення до складу здобувачів
вищої освіти на вакантні ліцензійні місця  Бондар Олександри Ігорівни  –  на
ІІІ   курс  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  (за  нормативним
терміном навчання, 31-М група) факультету соціально-педагогічної освіти та
мистецтв спеціальності  014 Середня освіта  (Музичне мистецтво)  на  денну
форму  навчання  за  кошти  фізичних  осіб  відповідно  до  Положення  про
порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб,
які  навчаються  у  закладах  вищої  освіти,  а  також  надання  їм  академічної
відпустки, розробленого відповідно до Положення про порядок переведення,
відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти України № 245 від 15. 07. 1996 р.



УХВАЛИЛИ:
Відповідно  до  Положення  про  порядок  відрахування,  переривання

навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої
освіти, а також надання їм академічної відпустки, розробленого відповідно
до  Положення  про  порядок  переведення,  відрахування  та  поновлення
студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти
України № 245 від 15. 07. 1996 р.  погодити поновлення до складу здобувача
вищої освіти на вакантні ліцензійні місця ІІІ  курсу першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання,            31-М група)
факультету  соціально-педагогічної  освіти  та  мистецтв  спеціальності  014
Середня  освіта  (Музичне  мистецтво)  на  денну  форму  навчання  за  кошти
фізичних осіб Бондар Олександру Ігорівну.

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

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

ознайомив із заявою здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня,
денної форми навчання, 2 курсу, спеціальності 014 Середня освіта (Трудове
навчання та технології) Пелешка Андрія Вікторовича щодо переведення на
спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура). Запропонував погодити
дане переведення у межах ліцензійного обсягу.

УХВАЛИЛИ:
Погодити переведення Пелешка Андрія Вікторовича на 2 курс (у 21-Ф

групу) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання
освітньо-професійну  програму  014  Середня  освіта,  спеціальності
014 Середня освіта (Фізична культура) у межах ліцензійного обсягу.

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

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

використання  місць регіонального  замовлення  для  вступу  на  навчання  за
другим  (магістерським)  рівнем  вищої  освіти  для  додаткового  набору
абітурієнтів. 

Ознайомив із листом Управління освіти і науки Тернопільської ОДА
№ 02-14/2620-26 від 28.08.2021 р. «Щодо використання місць регіонального
замовлення»  стосовно  погодження  Управління  освіти  і  науки
облдержадміністрації не заперечує щодо використання місць регіонального
замовлення для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти  для  додаткового  набору  абітурієнтів  у  межах  місць,  доведених
Кременецькій  обласній  гуманітарно-педагогічній  академії  ім.  Тараса



Шевченка  наказами  управління  освіти  і  науки  облдержадміністрації  від
18.05.2021  р.  №  86/01-07  «Про  обсяги  регіонального  замовлення  на
підготовку  фахівців  у  2021  році  та  прогнозні  показники  регіонального
замовлення  на  підготовку  фахівців  на  2021-2023  роки»  та  від  28.08.2021
№146/01-07  «Про  внесення  змін  до  наказу  управління  освіти  і  науки
облдержадміністрації від 18.052021 р. № 86/01-07», на спеціальності, яким
надається особлива підтримка (відповідно до додатка 2 до Умов прийому на
навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році). Управління освіти і науки
Тернопільської ОДА не заперечує щодо використання 2 місць регіонального
замовлення  спеціальності  012  Дошкільна  освіта,  4  місць  спеціальності
014  Середня  освіта  (Біологія  та  здоров’я  людини),  3  місць  спеціальності
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

УХВАЛИЛИ:
1. Відповідно наказу Управління освіти і  науки Тернопільської  ОДА

№146/01-07 від 08.08.2021 р. «Про внесення змін до наказу управління освіти
і науки облдержадміністрації від 18.052021 р. № 86/01-07», листа Управління
освіти і науки Тернопільської ОДА № 02-14/2620-26 від 28.08.2021 р. «Щодо
використання  місць  регіонального  замовлення»  використати  місця
регіонального замовлення для вступу на навчання за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти для додаткового набору абітурієнтів 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 ;
- спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 4 місця;
- спеціальність  014  Середня  освіта  (Трудове  навчання  та  технології)  –

3 місця.
2. Уповноважені  особі  з  питань  прийняття  та  розгляду  електронних

заяв, Киричку С.В., внести кількість місць у конкурсні пропозиції у ЄДЕБО
за  другим (магістерським)  рівнем вищої освіти, денна форма навчання (для
організації ІІ сесії вступної кампанії). 

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 31 серпня 2021 року.

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

Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса



Шевченка  31  серпня  2021  року  для  вступу  на  навчання  за  освітньо-
професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на
основі повної  загальної середньої освіти), заочної форми навчання: 

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

Беркита Іванна Русланівна 

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

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

допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, які подали заяви 31
серпня  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),
заочної форми навчання. 

УХВАЛИЛИ:
Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників, які подали

заяви 31 серпня 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),
заочної форми навчання. 

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

Мулик Аліна Віталіївна

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

VІ. 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 31 серпня 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 31 серпня 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  Дошкільна
освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта

Цибульська Христина Михайлівна 2

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

Голова приймальної комісії                                Афанасій Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                               Микола Божик


