
Протокол № 4
засідання приймальної комісії Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
від 15 лютого 2022 року

Присутні:  Ломакович  А. М,  Боднар  М. Б.,  Бережанський О. О.,
Божик М.В.,  Курач  М.С.,  Врочинська Л. І.,  Омельчук  О. В,  Киричок  С. В.,
Цісарук В. Ю,  Швець  О. В.,  Ратинська  І. В,  Соляр  Л. В,  Поліщук  Ф. Г.,
Драчук І. Г., Єфремова Л. М.

Порядок денний:
1. Про Положення про  предметні  екзаменаційні  комісії  та  комісії  з

проведення  співбесід  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної
академії  ім.  Тараса  Шевченка;  Положення  про  фахові  атестаційні  комісії
Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса
Шевченка.

2.  Про  Положення  про  апеляційну комісію Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

3. Про Положення про комісії для розгляду оцінювання мотиваційних
листів.

4. Про графік проведення онлайн-курсів з  підготовки до ЗНО.

             І. СЛУХАЛИ:
   Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника

голови  приймальної  комісії,  про  розробку  Положення  про  предметні
екзаменаційні  комісії  та  комісії  з  проведення  співбесід  Кременецької
обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка  та
Положення  про  фахові  атестаційні  комісії  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка.  Запропонувала
погодити  дані  Положення  та  подати  їх  для  затвердження  Вченою  радою
академії. 

УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії

з  проведення  співбесід  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка та  Положення про фахові атестаційні комісії
Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса
Шевченка та подати їх на затвердження Вченою радою академії.

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В. після
затвердження  вченою  радою  академії  даних  Положень  забезпечити  їх
розміщення на офіційному сайті академії.

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

    



      ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Боднар М.Б., проректора з навчальної роботи, заступника

голови  приймальної  комісії,  про  розробку  Положення  про  апеляційну
комісію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса
Шевченка.  Запропонувала  погодити  дане  положення  та  подати  його  на
затвердження Вченою радою академії. 

УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити Положення про апеляційну комісію Кременецької обласної

гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка  та  подати  на
затвердження Вченою радою академії. 

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Божику М.В.  після
затвердження вченою радою академії  Положення  про апеляційну комісію
забезпечити його розміщення на офіційному сайті академії.

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

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

ознайомив з графіком проведення безкоштовних онлайн-курсів з підготовки
до ЗНО, поданих завідуючими кафедр Академії. Повідомив інформацію про
абітурієнтів,  які  зареєструвалися  для  проходження  даних  курсів.
Запропонував розмістити графік на офіційному сайті академії.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до

уваги.
2. Графіки проведення онлайн-курсів підготовки до ЗНО розмістити на

офіційному  сайті  академії.  Надіслати  графіки  на  пошту  абітурієнтам,  які
зареєструвалися для проходження даних курсів. Графіки додаються.

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


