
УНІВЕРСИТЕТ “КРОК” 

 

НАКАЗ 
 

23 грудня 2020 року м. Київ                           № 79-1    
 

Про затвердження складу  

Приймальної комісії Університету 

 

Відповідно до Положення про приймальну комісію Вищого навчального 

закладу «Університет економіки та права «КРОК», затвердженого наказом 

ректора від 15 грудня 2015р. № 101-3, для організації і проведення прийому 

вступників до Вищого навчального закладу «Університет економіки та права 

«КРОК» в 2021 році  

НАКАЗУЮ: 

1. ЗАТВЕРДИТИ Приймальну комісію в складі: 

Голова  

Приймальної комісії: 

Лаптєв Сергій Михайлович, ректор 

Заступники голови 

Приймальної комісії: 

Кучко Андрій Миколайович, перший проректор; 

Наконечна Наталія Василівна, проректор з 

науково-педагогічної роботи (корпоративне 

управління); 

Літвін Наталія Миколаївна, проректор з науково - 

педагогічної роботи (навчальна робота) 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії: 

Титаренко Наталія Вікторівна, директор 

департаменту зв’язків з громадськістю та реклами 
Уповноважена особа 

Приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду 

електронних заяв 

Омельченко Оксана Анатоліївна, менеджер з 

адміністративної діяльності Секретаріату 

Приймальної комісії, оператор ЄДЕБО 

Члени  

Приймальної комісії: 

Аджетей Вікторія Аджелей Дахнін, голова 

Студентської ради Університету 

Гаркуша Віктор Васильович, доцент кафедри 

математичних методів та статистики 

Гіжевський Володимир Казімірович, проректор 

Далявська Тетяна Петрівна, доцент кафедри 

міжнародних відносин та журналістики 

Лотарєв Андрій Григорович, начальник 

Управління міжнародного співробітництва 

Ляшенко Олександра Миколаївна, директор 

Навчально-наукового інституту менеджменту та 

освіти дорослих 

Мелько Людмила Федорівна, завідувач кафедри 

туризму 

Сабліна Людмила Володимирівна, директор 

Навчально-наукового інституту медицини 

Сушко Анатолій Михайлович, начальник 

юридичного відділу 



 

 

2. РОЗРОБИТИ і подати на затвердження ректору Університету: 

     2.1. Проєкт плану роботи Приймальної комісії на 2021 рік. 

     2.2 Проєкт наказу про створення та персональний склад підрозділів 

Приймальної комісії (до 25 січня  2021 року). 

3. ПРОДОВЖИТИ термін дії підрозділів Приймальної комісії 2020 року, які 

забезпечують формування контингенту здобувачів вищої освіти, до 

затвердження їх нового складу.  

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Наконечну Наталію 

Василівну, проректора з науково-педагогічної роботи (корпоративне 

управління). 

 

 

Ректор Університету С.М. Лаптєв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розсилка для паперових носіїв  

Оригінал:                до справи   

 

Розсилка для електронних носіїв 

приймальня ректора 

першому проректору 

проректору з науково-педагогічної роботи (корпоративне управління) 

проректору з науково-педагогічної роботи (навчальна робота) 

Приймальна комісія 

усі підрозділи Університету 

 

 
 

 

 

Візи: 

 

перший проректор                                                                           А.М. Кучко 

 

проректор з науково-педагогічної роботи                                     Н.В. Наконечна 

(корпоративне управління) 

 

начальник юридичного відділу             А.М. Сушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Іщенко Л.В. 

тел. 455-56-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УНІВЕРСИТЕТ “КРОК” 

 

НАКАЗ 
 

23 грудня 2020 року м. Київ                     №  79-3    
 

Про затвердження 

складу Приймальної комісії  

(ОПС «Фаховий молодший бакалавр») 

 

Відповідно до Правил прийому на навчання до Вищого навчального 

закладу «Університет економіки та права «КРОК» (далі – Університет «КРОК») 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 

2021 році, затверджених рішенням Вченої ради Університету «КРОК» 

(протокол №3 від 21 грудня 2021 року), Положення про приймальну комісію 

Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», 

затвердженого наказом ректора від 15 грудня 2015 року № 101-3, для 

організації і проведення прийому вступників до Університет «КРОК» для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 

році  

НАКАЗУЮ: 

5. ЗАТВЕРДИТИ склад Приймальної комісії Університету «КРОК» для 

прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в складі: 

Голова  

Приймальної комісії: 

Лаптєв Сергій Михайлович, ректор 

Заступники голови 

Приймальної комісії: 

Кучко Андрій Миколайович, перший проректор; 

Наконечна Наталія Василівна, проректор з науково-

педагогічної роботи (корпоративне управління); 

Сумбаєва Людмила Петрівна, директор Коледжу 

Відповідальний 

секретар: 

Рибак Ірина Вікторівна, заступник директора з наукової 

та методичної роботи 

Заступник 

відповідального 

секретаря 

Степаненко Наталія Вячеславівна, заступник директора 

з виховної роботи; 

 

Уповноважена особа 

Приймальної комісії 

з питань прийняття 

та розгляду 

електронних заяв 

Гурінова Леся Олександрівна, заступник директора з 

навчальної роботи 

Члени Приймальної 

комісії: 

Пазєєва Ганна Михайлівна, голова циклової комісії з 

комерційної діяльності 

Федунов Микола Володимирович, голова циклової 

комісії зі спеціальної мовної підготовки 

Дарієнко Діана Сергіївна, голова Студентської ради  

 



6. РОЗРОБИТИ і подати на затвердження ректору Університету проєкт 

наказу про створення та персональний склад підрозділів  Приймальної комісії 

Університету для прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра (до 01 березня 2021 року). 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на Наконечну Наталію 

Василівну, проректора з науково-педагогічної роботи (корпоративне 

управління). 
 

 

 

Ректор Університету С.М. Лаптєв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розсилка для паперових носіїв  

Оригінал:                до справи   

 

Розсилка для електронних носіїв 

приймальня ректора 

першому проректору 

проректору з науково-педагогічної роботи (корпоративне управління) 

проректору з науково-педагогічної роботи (навчальна робота) 

Приймальна комісія 

усі підрозділи Університету 

 

 
 

 

 

Візи: 

 

перший проректор                                                                               А.М. Кучко 

 

проректор з науково-педагогічної роботи                        

(корпоративне управління)                                                            Н.В. Наконечна 

 

директор Фахового коледжу                                                            Л.П.Сумбаєва 

 

начальник юридичного відділу               А.М. Сушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Іщенко Л.В. 

тел. 455-56-66 

 

 

 


