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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 

ПРОТОКОЛ   

 

від 18 липня 2022 року № 10  

м. Київ 

 

Засідання приймальної комісії. 

 

Заступник Голови – Іван ГРИЩЕНКО 

Секретар – Надія ЗАРІЦЬКА 

 

Присутні: Ю.А. Бірюкова; А.М. Вергун; Т.М. Власюк; Л.І.Зубкова; М.В. Колосніченко; 

М. К.Лебедєв; Н.Ю.Лесюта; О.О.Малюшенко; О.Б.Моргулець; В.В. Нечиглод; О. В. Ольшанська; 

В.М. Павленко; І. В.Панасюк; М.А. Ткаченко; Н.В. Чупринка 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про затвердження графіку проведення вступних іспитів, творчих конкурсів для 

вступників на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних або юридичних осіб. 

2. Про затвердження графіку проведення вступних випробувань для здобуття освітнього 

ступеня "бакалавр" на базі здобутого ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб. 

3. Про розгляд заяв про допуск вступників, які вступають на денну та заочну форми 

здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої 

освіти до проходження творчого конкурсу на спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»  в 

дистанційному режимі. 

4. Про допуск до вступних випробувань вступників, які вступають на денну та заочну 

форми здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної 

середньої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – Про затвердження графіку проведення вступних 

іспитів, творчих конкурсів для вступників на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі 

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб.  

ВИСТУПИЛИ: Надія ЗАРІЦЬКА – з пропозицією про затвердження графіку проведення 

вступних іспитів, творчих конкурсів для вступників на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на 

базі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити графік проведення вступних іспитів, творчих конкурсів для 

вступників на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних або юридичних осіб (додаток 3).  

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – Про затвердження графіку проведення вступних 

випробувань для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на базі здобутого ступеня бакалавра  на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти фізичних або 

юридичних осіб. 

ВИСТУПИЛИ: Надія ЗАРІЦЬКА – з пропозицією затвердження графіку проведення 

вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на базі здобутого ступеня 

бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за 

кошти фізичних або юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити графік проведення вступних випробувань для здобуття освітнього 

ступеня "бакалавр" на базі здобутого ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
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молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб (додаток 4). 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – Про затвердження графіку проведення вступних 

випробувань для здобуття освітнього ступеня "магістр". 

ВИСТУПИЛИ: Надія ЗАРІЦЬКА – з пропозицією затвердження графіку проведення 

вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "магістр. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити графік проведення вступних випробувань для здобуття освітнього 

ступеня "магістр" (додаток 5). 

 

СЛУХАЛИ: Івана ГРИЩЕНКО  – Про розгляд заяв про допуск вступників, які вступають на 

денну та заочну форми здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної 

загальної середньої освіти до проходження творчого конкурсу на спеціальність 026 «Сценічне 

мистецтво» в дистанційному режимі. 

ВИСТУПИЛИ: Надія ЗАРІЦЬКА – з пропозицією про допуск вступників, які вступають на 

денну та заочну форми здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної 

загальної середньої освіти до проходження творчого конкурсу на спеціальність 026 «Сценічне 

мистецтво»  в дистанційному режимі. 

ВИРІШИЛИ: Допустити вступника (307-02), який вступає на денну або заочну форми 

здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загально середньої 

освіти до проходження творчого конкурсу на спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»  в 

дистанційному режимі. 

 

СЛУХАЛИ: Івана ГРИЩЕНКО  – Про допуск до вступних випробувань вступників, які 

вступають на денну та заочну форми здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

на базі повної загальної середньої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: Надія ЗАРІЦЬКА – з пропозицією про допуск до вступних випробувань 

вступників, які вступають на денну та заочну форми здобуття освіти для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» на базі повної загально середньої освіти. 

ВИРІШИЛИ: Допустити до вступних випробувань вступників, які вступають на денну та 

заочну форми здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загально 

середньої освіти. 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 
за освітньою програмою «Фітнес та рекреація» 

№ Прізвище, ім'я, по-батькові вступника 

1.  Бондар Сергій Сергійович  

2.  Донченко Дар'я Володимирівна  

3.  Євтушенко Роман Станіславович 

4.  Зубок Анна Вікторівна  

5.  Логвин Дмитро Сергійович 

6.  Петько Руслан Григорович  

7.  Привал Роман Юрійович 

8.  Ткачук Юлія Дмитрівна  

9.  Томашевська Аріна Ростиславівна 

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»  
за освітньою програмою «Акторська майстерність та продюсування» 

№ Прізвище, ім'я, по-батькові вступника 

1.  Кравчук Віра Василівна  

2.  Кривонос Руслан Вiталiйович 

3.  Крякова Анастасія Олександрівна 

4.  Марущак Марія Артемівна 
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5.  Михайлова Ірина Олексіївна  

6.  Мірчук Інна Іванівна  

7.  Нагачевська Олена Василівна 

8.  Палій Поліна Станіславівна 

9.  Полівода Софія Володимирівна 

10.  Поліщук Михайло Андрійович  

11.  Руднєв Олег Олександрович  

12.  Селіна Анастасія Олександрівна 

13.  Татиус Татьяна Ивановна  

14.  Трегубов володимир евгенович 

15.  Трембецький Владислав Володимирович 

16.  Цибрик Микита Андрійович  

17.  Швед Ярослава Григорівна 

18.  Шевчук Анна Олексіївна  

19.  Шульгіна Аліна Павлівна  

20.  Яблучанський Кирило Ігорович  

 

 

 

 


