
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11  

засідання приймальної комісії 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
 

07 липня 2021 р.          м. Київ 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до творчих конкурсів та участі у конкурсному відборі 

абітурієнтів денної форми навчання на основі повної загальної середньої 

освіти, для вступу до Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв на перший курс освітнього ступеня бакалавр зі спеціальностей 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (08 липня 

2021 р.) на місця державного замовлення (Федончук А. А.). 

2. Про допуск до складання конкурсного предмету з математики 

абітурієнтки, для вступу до Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв на перший курс освітнього ступеня бакалавр за денною формою 

здобуття освіти спеціальності 022 «Дизайн» освітня програма Графічний 

дизайн (08 липня 2021 р.) на місця державного замовлення (Федончук А. А.). 

 

       УХВАЛИЛИ: 

1. Допустити до творчих конкурсів та участі у конкурсному відборі 

абітурієнтів денної форми навчання на основі повної загальної середньої 

освіти, для вступу до Національної  академії керівних кадрів культури і 

мистецтв на перший курс освітнього ступеня бакалавр зі 023 «Образотворче 

мистецтво. декоративне мистецтво, реставрація» (08 липня 2021 р.) на місця 

державного замовлення згідно зі списком: 

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  

денна форма здобуття освіти 

 

1. Білобік Софія Іванівна 

2. Божавель Катерина Олександрівна 

3. Гориславець Дарія Олексіївна 

4. Григор’єва Олександра Марківна  

5. Клочко Стефан-Теодор Дмитрович 

6. Косован Андрій Іванович 

7. Криклива Аліна Анатоліївна 

8. Ліхова Іванна Ігорівна 

9. Малиш Владислава Вікторівна 

10. Москаленко Святослав Леонідович 

11. Рябуха Олександра Юріївна 

12. Черебило Єлизавета Андріївна 

13. Черняєва Єлизавета Євгенівна 

 



2. Допустити до складання конкурсного предмета з математики для 

вступу до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на 

перший курс освітнього ступеня бакалавр за денною формою здобуття 

освіти спеціальності 022 «Дизайн» освітня програма Графічний дизайн на 

місця державного замовлення згідно зі списку: 

 

022 «Дизайн» 

Графічний дизайн, денна форма здобуття освіти 

 

1. Полякова Владислава Вадимівна 

 


