
ПРОТОКОЛ №21 

засідання приймальної комісії  

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 

 

від 22 серпня 2016 року 

місце засідання: м. Тернопіль 

заступник голови Терещук Г.В. 

відповідальний секретар Басістий П.В. 

Присутні 24 чол. (список додається)  

 

Порядок денний : 
 

1. Про cкасування рішення про рекомендацію до зарахування та виключення з 

наказу про зарахування за власним бажанням вступників рівня вищої освіти «бакалавр». 
2. Про зарахування за державним замовленням абітурієнтів рівня вищої освіти 

«бакалавр» з числа осіб, які виконали умови зарахування та відмовились від контрактної форми 

навчання. 

3. Про зарахування на навчання за державним замовленням абітурієнтів рівня вищої 

освіти «бакалавр», «спеціаліст». 

4. Про зміну фінансування абітурієнтів рівня вищої освіти «бакалавр». 
5. Про виділення додаткового державного місця для вступника Лис М.А. 

 

1. СЛУХАЛИ: Басістого П.В., який ознайомив членів приймальної комісії про те, що 

вступник рівня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання Друнова Карина Вікторівна 

Філологія.Германські мови і літератури (переклад включно (англійсько-український 

переклад) забрала документи за власним бажанням. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Виключити з наказу про зарахування від 12.08.2016 №523 за власним бажанням 

наступних вступників:  

1. Друнова Карина Вікторівна Філологія.Германські мови і літератури (переклад 

включно (англійсько-український переклад) 

 

2. СЛУХАЛИ: Чопика П.І., який повідомив, що відповідно до змін обсягу державного 

замовлення на прийом за освітнім рівнем бакалавра необхідно зарахувати наступних 

вступників: 

1. Ботунова Ольга Вячеславівна 061 Журналістика (денна форма навчання) 

2. Сава Андрій Васильович 061 Журналістика (заочна форма навчання) 

3. Щебивовк Петро Андрійович 014 Середня освіта Хімія) (денна форма 

навчання). 

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати вступників відповідних спеціальностей на навчання за державним замовленням. 

 

3. СЛУХАЛИ: Басістого П.В., який повідомив, що відповідно до рішення конкурсної 

комісії від 19.08.16 р. щодо виділення додаткових місць для осіб пільгових категорій на 

прийом за освітнім рівнем бакалавра та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста  

необхіно перевести наступних вступників відповідних спеціальностей з контрактної форми 

навчання на навчання за державним замовленням: 

 

013 Початкова освіта,  

рівень вищої освіти: бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 

2 роки), форма навчання: заочна,  



на базі ОКР «молодший спеціаліст», 1 курс: 

1. Шевчук Марія Сергіївна; 

2. Гриб Зоряна Орестівна; 

3. Шпуляк Оксана Антонівна; 

 

 

014.03 Середня освіта (Історія),  

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі ПЗСО,  

1 курс: 

4. Сороківський Володимир Мирославович; 

 

 

 

014.06 Середня освіта (Хімія), 

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі ПЗСО,  

1 курс: 

5. Гродська Діана Миколаївна; 

 

 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво),  

рівень вищої освіти: бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 

2 роки), форма навчання: денна, на базі ОКР «молодший спеціаліст», 1 курс: 

6. Гриців Ольга Василівна; 

7. Брикайло Аліна Володимирівна; 

 

022 Дизайн, 

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі ПЗСО,  

1 курс: 

8. Гонзюр Ольга Олександрівна; 

 

 

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійсько-

український переклад), рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі 

ПЗСО, 1 курс: 

9. Осика Анастасія Василівна; 

10. Шпірак Тетяна Тарасівна; 

 

 

063 Журналістика, 

 рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: заочна, на базі ПЗСО, 1 курс: 

11. Корпан Михайло Васильович; 

 

231 Соціальна робота, 

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі ПЗСО,  

1 курс: 

12. Боднар Ірина Ігорівна; 

13. Урбановська Іванна Станіславівна; 

 

013 Початкова освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, форма навчання: заочна,  

на базі рівня вищої освіти «бакалавр», 5 курс: 

14. Мотельницький Андрій Сергійович; 

 

231 Соціальна робота, 



освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, форма навчання: заочна,  

на базі рівня вищої освіти «бакалавр», 5 курс: 

15. Мироненко Надія Богданівна; 

16. Роздольський Василь Ростиславович; 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести вступників відповідних спеціальностей з контрактної форми навчання на 

навчання за державним замовленням. 

 

4. СЛУХАЛИ: Чопика П.І., який повідомив, що у звязку з тим, що після наказу про 

зарахування абітурієнтами були забрані документи необхідно перевести на навчання за 

державним замовленням наступних вступників: 

 

012 Дошкільна освіта,  

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна,  

на базі ПЗСО, 1 курс: 

1. Дюк Мар`яна Володимирівна; 

2. Зітинюк Іванна Іванівна; 

3. Кріса Ольга Володимирівна; 

 

 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література),  

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна,  

на базі ПЗСО, 1 курс: 

4. Бердій Олена Ярославівна; 

5. Вівчар Ангеліна Сергіївна; 

6. Дзьоба Вікторія Олегівна; 

7. Карівець Соломія Романівна; 

8. Ковалишин Зоряна Олегівна; 

9. Циган Павлина Богданівна; 

 

014.03 Середня освіта (Історія),  

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі ПЗСО,  

1 курс: 

10. Боляк Тетяна Ярославівна; 

11. Дембіцький Володимир Миколайович; 

12. Ткаченко Андрій Володимирович; 

13. Щебивлок Богдан Іванович; 

 

014.04 Середня освіта (Математика), 

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі ПЗСО,  

1 курс: 

14. Остяк Анастасія Василівна; 

 

 

014.05 Середня освіта (Біологія), 

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі ПЗСО,  

1 курс: 

15. Цимбаліста Ірина Ігорівна; 

16. Форманчук Роксолана Тарасівна; 

17. Харишин Ілона Миронівна; 

18. Савків Василь Васильович; 

19. Павлюк Вікторія Василівна; 

20. Кривий Святослав Андрійович; 



 

014.06 Середня освіта (Хімія), 

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі ПЗСО,  

1 курс: 

21. Гродська Діана Миколаївна; 

22. Бойко Мар`яна Василівна; 

23. Засік Уляна Вікторівна; 

24. Гапій Галина Володимирівна; 

 

014.07 Середня освіта (Географія), 

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі ПЗСО,  

1 курс: 

25. Кульчицький Роман Романович; 

26. Фурда Наталія Василівна; 

27. Хома Олеся Михайлівна; 

 

 

 

 

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійсько-

український переклад), рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі 

ПЗСО, 1 курс: 

28. Осика Анастасія Василівна; 

 

231 Соціальна робота, 

рівень вищої освіти: бакалавр, форма навчання: денна, на базі ПЗСО,  

1 курс: 

29. Жуган Ольга Андріївна; 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести вступників відповідних спеціальностей з контрактної форми навчання на 

навчання за державним замовленням. 

5. СЛУХАЛИ: Чопика П.І., який повідомив, що у звязку з допущеною помилкою при 

формуванні звернення щодо виділення додаткових місць державного замовлення для осіб з числа 

дітей-інвалідів та інвалідів І-ІІ груп просимо змінити спеціальність виділеного додаткового місця для 

Лис Марини Андріївни з 014.05 Середня освіта (Біологія) на 053 Психологія (рівень вищої освіти 

«бакалавр» на базі ПЗСО, денна форма навчання).  

УХВАЛИЛИ:  
Просити Міністерство освіти і науки України змінити спеціальність виділеного додаткового 

місця для Лис Марини Андріївни з 014.05 Середня освіта (Біологія) на 053 Психологія (рівень вищої 

освіти «бакалавр» на базі ПЗСО, денна форма навчання). 

 

 

 

Заступник голови приймальної  

комісії   Терещук Г.В. 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії   Басістий П.В. 


