
УНІВЕРСИТЕТ “КРОК” 

 

НАКАЗ 
 

29 грудня 2021 року                  Київ                           № 130-3    
 

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 2022 році  

НАКАЗУЮ: 

1. ЗАТВЕРДИТИ Приймальну комісію в складі: 

Голова  

Приймальної комісії: 

Лаптєв Сергій Михайлович, ректор 

Заступники голови 

Приймальної комісії: 

Кучко Андрій Миколайович, перший проректор; 

Літвін Наталія Миколаївна, проректор з 

науково-педагогічної роботи (навчальна робота) 

Мігус Ірина Петрівна, проректор з наукової 

роботи 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії: 

Наконечна Наталія Василівна, проректор з 

науково-педагогічної роботи (корпоративне 

управління) 
Уповноважена особа 

Приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду 

електронних заяв 

Омельченко Оксана Анатоліївна, менеджер з 

адміністративної діяльності Секретаріату 

Приймальної комісії 

Члени  

Приймальної комісії: 

Француз Анатолій Йосипович, проректор з 

науково -педагогічної роботи (юридична освіта) 

Аджетей Вікторія Аджелей Дахнін, голова 

Студентської ради Університету 

Гаркуша Віктор Васильович, доцент кафедри 

математичних методів та статистики 

Єна Анатолій Іванович, завідувач кафедри 

прикладної медицини 

Іщенко Людмила Володимирівна, начальник 

Секретаріату Приймальної комісії 

Колесник Ірина Анатоліївна, завідувач кафедри 

міжнародних економічних відносин 

Лотарєв Андрій Григорович, начальник 

управління міжнародного співробітництва 

Момот Неля Миколаївна, заступник завідувача 

кафедри міжнародних відносин та журналістики 

Пазєєва Ганна Михайлівна, заступник 

завідувача кафедри управлінських технологій 



Пекна Галина Борисівна, заступник завідувача  

кафедри теоретичної  та прикладної економіки 

Румик Ігор Іванович, заступник завідувача 

кафедри національної економіки та фінансів 

Сингаївська Ірина Валентинівна, директор 

навчально- наукового інституту  психології 

Сушко Анатолій Михайлович, начальник 

юридичного відділу 

Титаренко Наталія Вікторівна, директор 

департаменту зв’язків з громадськістю та 

реклами 

Тимчук Олег Сергійович, завідувач кафедри 

комп’ ютерних наук 

Уварова Ганна Шевкетівна, заступник 

завідувача кафедри  туризму 

Хорошенюк Андрій Павлович, заступник 

завідувача кафедри маркетингу та поведінкової 

економіки 
 

 

2. РОЗРОБИТИ і подати на затвердження ректору Університету: 

2.1.  Проєкт плану роботи Приймальної комісії на 2022 рік. 

2.2. Проєкт наказу про створення та персональний склад підрозділів 

Приймальної комісії (до 1 лютого  2022 року). 

3. ПРОДОВЖИТИ термін дії підрозділів Приймальної комісії 2021 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 Сергій 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                                                                           Андрій КУЧКО 

 

проректор з науково-педагогічної роботи                          Наталія  НАКОНЕЧНА 

(корпоративне управління) 

 

начальник юридичного відділу                       Анатолій СУШКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Людмила Іщенко 

тел. 455-56-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


