
ПРОТОКОЛ № 28 
засідання приймальної комісії ХДАК 

від 15 серпня 2017 р. 
 

Присутні: Шейко В. М., Каністратенко М. М., Лошков Ю. І., Побіженко І. О., 
Рудавіна І. Г., Александрова М. В., Алфьорова З. І., Большакова Т. В., Борис І. О., 
Кравченко О. В., Соляник А. А., Степанов В. Ю., Воронцов В. Р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про зарахування на навчання за ступенем «бакалавр» на денну та заочну форми 
навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. 

2. Про хід прийому документів та допуск до фахових випробувань абітурієнтів, що 
вступають на денну та заочну форми навчання за ступенем «Магістр» за галузями 
«Культура і мистецтво», «Журналістика», «Соціальна робота», «Управління та 
адміністрування», «Гуманітарні науки». 

3. Про виконання вступниками, зарахованими на навчання за ступенем «бакалавр» за 
рахунок коштів державного бюджету, вимог постанови Кабінету Міністрів України № 
698 від 25.08.2015 р. (зі змінами).  

4. Про вступників, зарахованих на навчання за ступенем «бакалавр» за рахунок коштів 
державного бюджету, які за інформацією в ЄДЕБО мають статус бюджетної форми 
навчання в іншому ВНЗ. 

 

1. CЛУХАЛИ: 
Про зарахування на денну та заочну форми навчання за ступенем «бакалавр» за 

кошти юридичних та фізичних осіб. 
Відповідальний секретар приймальної комісії Лошков Ю. І. повідомив присутнім, що 

згідно «Правил прийому до ХДАК у 2017 році» приймальна комісія має ухвалити рішення 
щодо зарахування вступників, які пройшли конкурсний відбір та уклали контракт на 
денну та заочну форми навчання за ступенем «бакалавр» за кошти юридичних та фізичних 
осіб.  

Лошков Ю. І. ознайомив приймальну комісію зі списком абітурієнтів.  
 

УХВАЛИЛИ: 
Зарахувати вступників, які пройшли конкурсний відбір, на денну та заочну форми 

навчання за ступенем «бакалавр» за кошти юридичних та фізичних осіб: 
 

СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО 
Спеціалізація «Режисура естради та масових свят» 

Заочна форма навчання 
Мартинова Дарина Павлівна  156,651  

 

ТУРИЗМ 
Денна форма навчання 

Перебийніс Катерина Олегівна  147,258  
 

ХОРЕОГРАФІЯ 
Спеціалізація «Сучасна хореографія» 

Заочна форма навчання 
Партола Маргарита Сергіївна  133,067  

 

2. СЛУХАЛИ  
Про хід прийому документів та допуск до фахових випробувань абітурієнтів, що 

вступають на денну та заочну форми навчання на ступінь «Магістр» на основі ступеня 
Бакалавр за галузями «Культура і мистецтво», «Журналістика», «Соціальна робота», 
«Управління та адміністрування», «Гуманітарні науки». 



Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Александрова М. В. 
повідомила присутнім, що на 14. 08. 2017 р. по академії подано заяв: 

14 – на денну форму навчання 
14 – на заочну форму навчання. 
Александрова М.В. ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 
УХВАЛИЛИ: 
1. На підставі поданих документів, згідно з «Правилами прийому до ХДАК у 2017 

році» допустити до участі в фаховому вступному випробуванні на денну та заочну форми 
навчання за освітньо-професійною програмою «магістр»: 

Спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 
Заочна форма 

Мінаєва Дар'я Вячеславівна 
Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Денна форма 
Сергієнко Людмила Вікторівна 
Величко Ірина Феодосіївна 

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Заочна  форма 

Шевченко Наталія Олександрівна 
Сергієнко Людмила Вікторівна 

Спеціальність «Культурологія» 
Заочна форма 

Чуприніна Аліна Юріївна 
Спеціальність «Менеджмент» 

Денна форма 
Мірошниченко Данило Павлович 
Золотов Дмитро Олександрович 

Спеціальність «Музичне мистецтво» 
Денна форма 

Немиро Олеся Олександрівна 
Спеціальність «Музичне мистецтво» 

Заочна  форма 
Немиро Олеся Олександрівна 

Спеціальність «Сценічне мистецтво» 
Денна форма 

Іванова Діана Юріївна 
Покусай Олександр Сергійович 
Жорник Діана Володимирівна 
Толкачов Георгій Андрійович 
Стеценко Анастасія Юріївна 
Середенко Анастасія Андріївна 

Спеціальність «Сценічне мистецтво» 
Заочна  форма 

Іванова Діана Юріївна 
Покусай Олександр Сергійович 
Жорник Діана Володимирівна 
Середенко Анастасія Андріївна 

Спеціальність «Хореографія» 
Денна форма 

Шатохіна Лілія Тьєнівна 
Спеціальність «Хореографія» 

Заочна форма 
Сіроко Софія Григорівна 




