
Протокол № 38
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 03 вересня 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 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.

3. 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. 

І. СЛУХАЛИ:
Інформацію відповідального  секретаря  приймальної  комісії

Божика М.В., який запропонував погодити поновлення до складу здобувачів
вищої освіти на вакантні ліцензійні місця Вельотник Евеліни Вікторівни – на
ІІ   курс  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  (за  нормативним
терміном навчання, 21-Рз група) факультету соціально-педагогічної освіти та
мистецтв  спеціальності  014  Середня  освіта  (Образотворче  мистецтво)  на
заочну 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 ІІ  курсу першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти (за нормативним терміном навчання,            21-Рз група)
факультету  соціально-педагогічної  освіти  та  мистецтв  спеціальності  014



Середня  освіта  (Образотворче  мистецтво)  на  заочну  форму  навчання  за
кошти фізичних осіб Вельотник Евеліни Вікторівни.
  Результати голосування:

    «За» – 15;             «Проти» – 0;        «Утримались» – 0.

ІІ. 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 03 вересня 2021 року.

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

Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса
Шевченка  03  вересня  2021  року  для  вступу  на  навчання  за  освітньо-
професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на
основі повної  загальної середньої освіти), заочної форми навчання: 

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

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

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

допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, які подали заяви 03
вересня  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 03 вересня 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. 

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

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

Голова приймальної комісії                                Афанасій Ломакович

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                               Микола Божик


