
Протокол № 40
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 10 вересня 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  допуск  до  участі  у  вступних  випробуваннях  вступників  на

навчання  за  освітньо-професійними  програмами  першого  (бакалаврського)
рівня  вищої  освіти  (на  основі  ОКР  молодший  спеціаліст,  за  скороченим
терміном навчання), заочної форми навчання.

2. 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:
Відповідального  секретаря  приймальної  комісії  Божика  М.В.  про

допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, які подали заяви у
період  09-10  вересня  2021  року  для  вступу  на  навчання  за  освітньо-
професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на
основі  молодшого  спеціаліста  за  скороченим  терміном  навчання),  заочної
форми навчання. 

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

заяви у період 09-10 вересня 2021 року для вступу на навчання за освітньо-
професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (на
основі  молодшого  спеціаліста  за  скороченим  терміном  навчання),  заочної
форми навчання. 

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

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

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

допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, які подали заяви у
період  09-10  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 у період 09-10 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. 

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

Вовна Мирослава Володимирівна

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

Т.в.о. голови приймальної комісії                                Микола Курач

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                                        Микола Божик


