
 Протокол № 6 

засідання приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

від 18 березня 2021 року 

 

Присутні: Боднар М. Б., Божик М.В., Курач М.С., 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 Положення про Всеукраїнські олімпіади Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти. 

2. Про призначення відповідальних за реєстрацію на єдиний вступний 

іспит з іноземної мови. 
 

             І. СЛУХАЛИ: 

   Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника 

голови приймальної комісії, про розробку Положення про Всеукраїнські 

олімпіади Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти. Запропонувала  погодити дане Положення та 

подати його для затвердження Вченою радою академії.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Положення про Всеукраїнські олімпіади Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 

та подати його на затвердження Вченою радою академії. 

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В. після 

затвердження вченою радою академії даного Положення забезпечити його 

розміщення на офіційному сайті академії. 

 

Результати голосування: 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

           Божика М.В., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

ознайомив присутніх з листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-140 

від 12.03.2021 року «Щодо підготовки до проведення єдиного вступного 

іспиту та єдиного фахового вступного випробування для вступу для здобуття 

ступеня магістра у 2021 році». Зазначив, що відповідно до вказаного листа, 

необхідно визначити відповідальних за реєстрацію вступників  на єдиний 

вступний іспит та надіслати інформацію за формою, поданою в додатку 1, до 

регіонального центру оцінювання якості освіти. 



Запропонував призначити відповідальною особою за реєстрацію на 

ЄВІ Семисюк Тетяну Віталіївну. Необхідні дані, зазначені в додатку 1 листа 

Міністерства освіти і науки України № 1/9-140 від 12.03.2021 року «Щодо 

підготовки до проведення єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 

вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра у 2021 

році», надіслати до Івано-Франківського регіонального центру оцінювання 

якості освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

Призначити  відповідальною особою за реєстрацію на єдиний вступний 

іспит Семисюк Тетяну Віталіївну. Відповідальному секретарю приймальної 

комісії Божику М.В. надіслати необхідні дані, зазначені в додатку 1 листа 

Міністерства освіти і науки України № 1/9-140 від 12.03.2021 року «Щодо 

підготовки до проведення єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 

вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра у 2021 

році» до Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості 

освіти. 

 

Результати голосування: 

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

 

 

Заступник голови  

приймальної комісії                                                         Марія Боднар 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                          Микола Божик 
 

 


