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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 

ПРОТОКОЛ   

 

від 20 вересня 2021 року № 28 

м. Київ 

 

Засідання приймальної комісії. 

 

Голова – Іван ГРИЩЕНКО 

Секретар – Тетяна ВЛАСЮК 

 

Присутні: О. П. Баула; Н.М. Заріцька; Л. І. Зубкова; О.В. Колесник; М.В. Колосніченко; А. 

В. Мірошниченко; С. Г. Натрошвілі; І. В. Панасюк; М.А. Ткаченко; Л. П. Хмелевська; О.О. 

Шевченко 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про рекомендацію до зарахування вступників для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб 

денної та заочної форми здобуття освіти. 

2. Про рекомендацію до зарахування вступників для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кошти фізичних або 

юридичних осіб денної та заочної форми здобуття освіти. 

 

СЛУХАЛИ: Івана ГРИЩЕНКО  – Про рекомендацію до зарахування вступників для 

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

фізичних або юридичних осіб денної та заочної форми здобуття освіти. 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна ВЛАСЮК – з пропозицією про рекомендацію до зарахування 

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

за кошти фізичних або юридичних осіб денної та заочної форми здобуття освіти. 

ВИРІШИЛИ: – Рекомендувати до зарахування вступників для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб 

денної та заочної форми здобуття освіти. 

Денна форма здобуття освіти 

Спеціальність 242 Туризм 

№ 

з/п Прізвище, ім'я, по-батькові вступника 

1.  307-008 

 

Заочна форма здобуття освіти 

Спеціальність 034 Культурологія 

№ 

з/п Прізвище, ім'я, по-батькові вступника 

1.  Криворучко Діана Валеріївна 18.11.2003 

Спеціальність 035 Філологія 

Англійська мова: переклад в бізнес-комунікаціях 

№ 

з/п Прізвище, ім'я, по-батькові вступника 

1.  Шевель Юлія Олегівна 18.03.2004 

 

 

СЛУХАЛИ: Івана ГРИЩЕНКО  – Про рекомендацію до зарахування вступників для 

здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» за кошти фізичних або юридичних осіб денної та заочної форми здобуття освіти. 
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ВИСТУПИЛИ: Тетяна ВЛАСЮК – з пропозицією про рекомендацію до зарахування 

вступників для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» за кошти фізичних або юридичних осіб денної та заочної форми здобуття 

освіти. 

ВИРІШИЛИ: – Рекомендувати до зарахування вступників для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кошти фізичних або 

юридичних осіб денної та заочної форми здобуття освіти. 

Заочна форма здобуття освіти 

Спеціальність 075 Маркетинг 

№ 

з/п Прізвище, ім'я, по-батькові вступника 

1.  Брущенко Анастасія Станіславівна 22.08.2003 

 

 

 

 
 


