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НАКАЗ № 003-22-ОД
м. Київ

01 липня 2022 року

Про затвердження складу приймальної
комісії університету та її підрозділів на
2022 рік
На виконання Положення про приймальну комісію Приватної Установи «Університет «Київська
Школа Економіки» та з метою організації проведення вступної кампанії, забезпечення якісного
набору студентів на навчання у 2022 році, керуючись чинними нормативними актами про
прийом студентів до закладів вищої освіти України,
НАКАЗУЮ:
1. Створити приймальну комісію як робочий орган університету на 2022 рік у такому складі:
Голова

Брік Тимофій Дмитрович

в.о. ректора

Відповідальний секретар

Шевченко Георгій
Михайлович

професор кафедри
економіки

Заступник Відповідального
секретаря

Кіяшко Сергій
Олександрович

доцент кафедри
економіки

Члени:

Бізяєв Вадим Ігорович
Дробот Андрій
Олександрович
Закревський Андрій
Віталійович
Кунцевич Юлія Олегівна

директор бібліотеки
викладач кафедри
менеджменту
начальник юридичного
відділу
доцент кафедри
економіки
доцент кафедри
економіки

Нів`євський Олег
Володимирович
Уповноважена особа
приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду
електронних заяв

Плічко Валерія Валеріївна

головний фахівець
навчально-методичного
відділу

2. Створити відбіркову комісію для профорієнтаційної роботи, прийому документів,
оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов'язаних
з прийомом вступників до університету на 2022 рік у такому складі:
Голова
Відповідальний секретар:
Члени:

Павленко Анастасія
Володимирівна
Яровий Дмитро
Олександрович
Бєсєдіна олена Іванівна

начальник навчальнометодичного відділу
викладач кафедри
публічного врядування
доцент кафедри економіки

3. Створити фахові атестаційні комісії університету для проведення вступних випробувань (в
тому числі для розгляду мотиваційних листів) при вступі на навчання на основі раніше
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на 2022 рік у такому
складі:
Голова
Члени:

Голова
Члени:

Фахова атестаційна комісія зі спеціальності 051 Економіка
Прокопович Павло Володимирович завідувач кафедри економіки
Купець Ольга Василівна
доцент кафедри економіки
Обрізан Максим Алімович
доцент кафедри економіки
Фахова атестаційна комісія зі спеціальності 073 Менеджмент
Гвоздьов Сергій Станіславович
завідувач кафедри менеджменту
Колісник Михайло Васильович
професор кафедри менеджменту
Сахно Валентина Олександрівна
нандидат юридичних наук, магістр МВА
Ілляшенко Павло
доктор філософії з фінансової економіки,
викладач
Талліннського
технічного
університету (Таллінн, Естонія)

Фахова атестаційна комісія зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування
Голова
Гомза Іван Анатолійович
завідувач кафедри публічного
врядування
Члени:
Сироїд Оксана Іванівна
викладач кафедри публічного
врядування
Шпак Соломія Богданівна
доцент кафедри публічного врядування
Фахова атестаційна комісія зі спеціальності 032 Історія та археологія
Лягуша Антон Олександрович
кандидат історичних наук, дослідник
Університету
Джорджа
Мейсона
(Верджинія, США)
Члени:
Брік Тимофій Дмитрович
в.о. ректора
Голова

Голова
Члени:

Фахова атестаційна комісія з англійської мови
Качурець Оксана Петрівна
старший викладач кафедри економіки
Калініна Наталія Октавівна
старший викладач кафедри економіки
Гомза Іван Анатолійович
завідувач кафедри публічного
врядування
Шпак Соломія Богданівна
доцент кафедри публічного врядування
Сахно Валентина Олександрівна
кандидат юридичних наук, магістр МВА
Гвоздьов Сергій Станіславович
завідувач кафедри менеджменту

4. Створити фахові комісії університету для індивідуальних усних співбесід при вступі на
навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на
2022 рік у такому складі:
Голова
Члени:

Голова
Члени:

Фахова комісія для індивідуальної усної співбесіди з української мови
Стадний Єгор Андрійович
перший проректор
Павленко Анастасія Володимирівна начальник навчально-методичного
відділу
Фахова комісія для індивідуальної усної співбесіди з математики
Стадний Єгор Андрійович
перший проректор
Шевченко Георгій Михайлович
професор кафедри економіки

Фахова комісія для індивідуальної усної співбесіди з історії України
Голова
Стадний Єгор Андрійович
перший проректор
Члени:
Брік Тимофій Дмитрович
в.о. ректора
5. Створити фахову комісію з розгляду мотиваційних листів при вступі на навчання для
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на 2022 рік у
такому складі:
Голова
Члени:

Стадний Єгор Андрійович
Шевченко Георгій Михайлович

перший проректор
професор кафедри економіки

6. Створити апеляційну комісію університету на 2022 рік у такому складі:
Голова
Члени:

Стадний Єгор Андрійович
Ізмаїлова Тетяна Олександрівна
Верченко Олеся Петрівна

перший проректор
старший викладач кафедри
менеджменту
доцент кафедри економіки

7. Створені комісії несуть відповідальність в межах своєї компетенції за дотримання Правил
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році у Приватній Установі
«Університет «Київська Школа Економіки» та законності під час прийому студентів.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. ректора

Тимофій БРІК

