
Протокол № 44
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 21 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  допуск  до  участі  у  фаховому  вступному  випробувані  та
затвердження середнього бала документа про освіту вступників на навчання
за освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня   освіти
на основі  рівня вищої освіти «бакалавр», денної та заочної форм навчання.

2. 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.

3. Про перенесення дати складання вступного випробування.

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

допуск до участі у вступному випробувані та затвердження середнього бала
документа про освіту вступників, які подали заяви 21 вересня 2021 року для
вступу  на  навчання  за  освітньо-професійними  програмами  другого
(магістерського)  рівня  вищої  освіти  (на  основі   рівня  вищої  освіти
«бакалавр») денної та заочної форм навчання.

 УХВАЛИЛИ:
Допустити до участі у вступному випробувані та затвердити середній

бал документа про освіту вступників, які подали заяви 21 вересня 2021 року
для  вступу  на  навчання  за  освітньо-професійними  програмами  другого
(магістерського)  рівня  вищої  освіти  (на  основі   рівня  вищої  освіти
«бакалавр») денної та заочної форм навчання. 

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

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта
Триш Анжела Василівна 11

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

Повар Олександр Олександрович 14



Заочна форма навчання
01  Освіта  /  Педагогіка,  освітньо-професійна  програма  Дошкільна

освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта
Триш Анжела Василівна 11
Кісілевич Людмила Олексіївна 11

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

ІІ. 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 21 вересня 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 21 вересня 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  Середня
освіта,  спеціальність  014  Середня  освіта  (Трудове  навчання  та
технології)

Онук Оксана Вікторівна 14
Результати голосування:
       «За» – 15;              «Проти» – 0;     «Утримались» – 0.

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

ознайомив  із  заявою  абітурієнтки  другого  (магістерського)  рівня  вищої
освіти (на основі рівня вищої освіти «бакалавр», заочної форми) Кісілевич
Людмили Олексіївни і запропонував перенести її дату складання вступного
випробування.

 УХВАЛИЛИ:
Перенести  абітурієнтці  спеціальності  012Дошкільна  освіта,  другий

(магістерський) рівень вищої освіти, на основі рівня вищої освіти «бакалавр»,
заочна форма, Кісілевич Людмилі Олексіївні дату складання фахового іспиту
(дошкільна педагогіка з фаховими методиками (тести)) з 28.09.2021 року на
21.09.2021 року у зв’язку із сімейними обставинами. 
  
Результати голосування:

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

Голова приймальної комісії                                Афанасій Ломакович

Відповідальний секретар



приймальної комісії                                               Микола Божик


