ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 42
засідання приймальної комісії
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
24 вересня 2021 р.

м. Київ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про рейтинг за результатами вступних випробувань абітурієнтів, які
вступають до Академії на 1 курс для здобуття освітнього ступеня Бакалавра
на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних
та/або юридичних осіб (Федончук А. А.).
2. Про рейтинг за результатами фахових випробувань абітурієнтів, які
вступають на другий, третій курс на вакантні місця ліцензованого обсягу для
здобуття ступеня Бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС
молодшого бакалавра за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних
та/або юридичних осіб (Федончук А. А.).
3. Про допуск до складання фахового іспиту зі спеціальностей 023
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024
«Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» (27
вересня 2021 р.) абітурієнтів заочної форми здобуття освіти на основі ОС
Бакалавр, ОС Магістр та ОКР Спеціаліст для вступу до Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв на перший курс освітнього ступеня
«Магістр» за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до
спеціальностей (Федончук А. А.).
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до вступу до Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв на 1 курс за кошти фізичних та / або юридичних осіб на
ступінь вищої освіти Бакалавр заочної форми здобуття освіти абітурієнтів,
які успішно склали творчі конкурси та мають необхідні результати
зовнішнього незалежного оцінювання (список з системи ЄДЕБО додається).
1.

2.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до вступу за результатами фахових випробувань та
узагальненого системою ЄДЕБО рейтингового списку абітурієнтів, які
вступають на другий, третій курс на вакантні місця ліцензованого обсягу для
здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста та ОС
молодшого бакалавра за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних
та/або юридичних осіб (список з системи ЄДЕБО додається).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до складання фахового випробування абітурієнтів заочної
форми здобуття освіти на основі ОС Бакалавр, ОС Магістр та ОКР Спеціаліст
3.

для вступу до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на
перший курс освітнього ступеня «Магістр» за кошти фізичних та/або
юридичних осіб згідно зі списком:
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
1. Демченко Ангеліна Ігорівна
2. Друзь Андрій Анатолійович
3. Капітанова Лідія Броніславівна
4. Саховська Валерія Олександрівна
024 Хореографія
1. Желіховська Дар`я Дмитрівна
2. Воловіченко Владислава Сергіївна
025 Музичне мистецтво
1. Шевельова Руслана Дмитрівна
2. Вишняков Євгеній Васильович
026 Сценічне мистецтво
1. Багаєва Крістіна Василівна
2. Завалій Юлія Василівна
3. Калмиков Дмитро Миколайович
4. Мазуріна Валерія Володимирівна
5. Степаненко Максим Леонідович
6. Тимощук-Фіалковська Тетяна Михайлівна
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