
ПРОТОКОЛ № 23 
засідання приймальної комісії ХДАК 

від 13 липня 2018 р. 
 

Присутні: Шейко В.М., Каністратенко М. М., Лошков Ю. І., Александрова М. В., 
Воронцов В. Р., Янина-Ледовська Є.В., Гончар В.В., Кузнецова Л. Г., Колесник Л. І., 
Колногузенко Б. М., Соляник А.А., Кравченко О. В., Дяченко М.В. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про хід прийому документів та допуск до фахових вступних випробувань та 

додаткових фахових вступних випробувань абітурієнтів, що вступають на денну та 
заочну форми навчання за ступенем «Магістр» за галузями «Культура і мистецтво», 
«Соціальна робота», «Управління та адміністрування», «Гуманітарні науки», 
«Сфера обслуговування».  

2. Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну та заочну форми 
навчання за ступенем «Бакалавр» за галузями «Журналістика», «Соціальна 
робота», «Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування», «Гуманітарні 
науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Інформаційні технології» та перевірки 
розрахування середнього балу атестату про повну загальну середню освіту. 

3. Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну та заочну форми 
навчання  за галуззю «Культура і мистецтво» та допуск до участі у І сесії творчого 
конкурсу за результатами ЗНО та перевірки розрахування середнього балу атестату 
про повну загальну середню освіту.  

4. Про хід прийому документів, перевірку достовірності сертифікатів УЦОЯО та 
допуск до участі в конкурсі за результатами ЗНО або (та) за результатами вступних 
випробувань у ХДАК (для осіб, яким за розділом VIII Правил прийому до ХДАК у 
2018 році надане таке право) абітурієнтів, які вступають на денну та заочну форми 
навчання за галузями «Культура і мистецтво», «Журналістика», «Соціальна 
робота», «Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування», «Гуманітарні 
науки», «Соціальні та поведінкові науки» та перевірки розрахування середнього 
балу атестату про повну загальну середню освіту. 

5. Про хід прийому документів та допуск до фахових вступних випробувань 
абітурієнтів, що вступають на денну та заочну форми навчання за ступенем 
«Бакалавр» за галузями «Культура і мистецтво», «Соціальна робота», «Управління 
та адміністрування», «Гуманітарні науки», «Сфера обслуговування» на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста».  

6. Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну форму навчання  
за галуззю «Журналістика». 

7. Про врахування балу сільського коефіцієнту.  
 
 

1. CЛУХАЛИ: 
 Про хід прийому документів та допуск до фахових вступних випробувань та 

додаткових фахових вступних випробувань абітурієнтів, що вступають на денну та 
заочну форми навчання за ступенем «Магістр» за галузями «Культура і мистецтво», 
«Соціальна робота», «Управління та адміністрування», «Гуманітарні науки», «Сфера 
обслуговування». 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії Александрова М. В. повідомила 

присутнім, що за період з 11.07.2018 до 13.07.2018 р. по академії подано заяв: 
10 – на денну форму навчання 



23 – на заочну форму навчання.  
Александрова М. В. ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів.  
 
УХВАЛИЛИ: 
На підставі поданих документів, згідно з «Правилами прийому до ХДАК у 2018 

році» допустити до складання додаткових фахових вступних випробувань та фахових 
вступних випробувань абітурієнтів, що вступають на денну та заочну форми навчання 
за ступенем «Магістр» згідно з Додатком 1 та Додатком 3 до даного протоколу. 
 

2. CЛУХАЛИ: 
Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну та заочну 

форми навчання за ступенем «Бакалавр» за галузями «Журналістика», «Соціальна 
робота», «Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування», «Гуманітарні 
науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Інформаційні технології» та перевірки 
розрахування середнього балу атестату про повну загальну середню освіту. 
 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Янина-Ледовська Є.В. 
повідомила присутнім, що на 12.07.2017 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр»: 

92 – на денну форму навчання. 
Янина-Ледовська Є.В.  ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 
 

УХВАЛИЛИ: 
На підставі поданих електронних заяв, згідно з «Правилами прийому до ХДАК у 

2018 році» надати їм статус «зареєстровано у ВНЗ» згідно з Додатком №2.  
 
3. CЛУХАЛИ: 
Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну та заочну форми 

навчання  за галуззю «Культура і мистецтво» та допуск до участі у І сесії творчого 
конкурсу за результатами ЗНО та перевірки розрахування середнього балу атестату 
про повну загальну середню освіту. 

 
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Янина-Ледовська Є.В. 

повідомила присутнім, що на 12.07.2017 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр»: 

84 – на денну форму навчання; 
7 – на заочну форму навчання. 

Янина-Ледовська Є.В.  ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 
 
УХВАЛИЛИ: 
На підставі поданих електронних заяв, згідно з «Правилами прийому до ХДАК у 

2018 році» надати їм статус «зареєстровано у ВНЗ» та допустити до участі у І сесії 
творчого конкурсу згідно з Додатком №2. 

 
4. CЛУХАЛИ: 
Про хід прийому документів, перевірку достовірності сертифікатів УЦОЯО та 

допуск до участі в конкурсі за результатами ЗНО або (та) за результатами вступних 
випробувань у ХДАК (для осіб, яким за розділом VIII Правил прийому до ХДАК у 
2018 році надане таке право) абітурієнтів, які вступають на денну та заочну форми 
навчання за галузями «Культура і мистецтво», «Журналістика», «Соціальна робота», 
«Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування», «Гуманітарні науки», 



«Соціальні та поведінкові науки» та перевірки розрахування середнього балу атестату 
про повну загальну середню освіту.  

 
Відповідальний секретар приймальної комісії Александрова М.В. повідомила 

присутнім, що на 13.07.2017 р. по академії подано заяв за ступенем «Бакалавр»: 
2 – на денну форму навчання. 

Александрова М. В. ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 
 
УХВАЛИЛИ: 
На підставі поданих документів у паперовій формі, згідно з «Правила прийому до 

ХДАК у 2018 році» допустити до участі в конкурсі за результатами ЗНО або (та) за 
результатами вступних випробувань у ХДАК (для осіб, яким за розділом VIII Правил 
прийому до ХДАК у 2018 році надане таке право) та затвердити середній бал атестату 
про повну загальну середню освіту.  

 
Спеціальність «Культурологія» 

Літвінов Микола Миколайович (дитина позбавлена батьківського піклування).  
 

Спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 
Освітня програма «Режисура телебачення» 

Могильницька Вероніка Сергіївна (дитина позбавлена батьківського піклування). 
 
5. СЛУХАЛИ: 
Про хід прийому документів та допуск до фахових вступних випробувань 

абітурієнтів, що вступають на денну та заочну форми навчання за ступенем «Бакалавр» 
за галузями «Культура і мистецтво», «Соціальна робота», «Управління та 
адміністрування», «Гуманітарні науки», «Сфера обслуговування» на основі здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».  

 
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Янина-Ледовська Є.В. 

повідомила присутнім, що на 13.07.2017 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»: 

7 – на заочну форму навчання. 
Янина-Ледовська Є.В.  ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 
 
УХВАЛИЛИ: 
На підставі поданих документів у паперовій формі, згідно з «Правила прийому до 

ХДАК у 2018 році» допустити до участі у фаховому вступному випробуванні та 
затвердити середній бал додатку до диплому. 

 
Спеціальність «Музичне мистецтво» 
Освітня програма «Естрадний спів» 

Булькач Ярослав Олександрович 
Ільченко Влада Володимирівна 
Юрченко Марина Володимирівна 

 
Освітня програма «Музичне мистецтво естради» 

Качало Михайло Олександрович 
Харченко Дар’я Микитівна 

 
Освітня програма «Оркестрові, духові та ударні інструменти» 

Воробйов Владислав Сергійович 



Качало Михайло Олександрович 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2018 році на денну форму навчання  

за галуззю «Журналістика». 
 
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Янина-Ледовська Є.В. 

повідомила присутнім, що на 12.07.2017 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр» за галуззю знань «Журналістика»: 

17 – на денну форму навчання. 
Янина-Ледовська Є.В.  ознайомила присутніх з особовими справами абітурієнтів. 
 
УХВАЛИЛИ. 
Затвердити список абітурієнтів які пройшли творчий залік та допустити їх до 

конкурсного відбору за ступенем «Бакалавр» за галуззю знань «Журналістика».   
 

Спеціальність «Журналістика» 
Освітня програма «Соціальна та культурна журналістика» 

Абу Еслех Діана Баселівна 
Кайда Валерія Олександрівна 
Карабут Анастасія Юріївна 
Покровська Єлизавета Вадимівна 
Смірнова Вікторія Максимівна 
 
Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю у соціокультурній сфері» 
Карабут Анастасія Юріївна 
 
Зареєструвати абітурієнтів, які подали заяви за ступенем «Бакалавр» за галуззю 

знань «Журналістика» та повідомити в їх електронних кабінетах про необхідність 
складання творчого заліку  для допуску до участі у конкурсному відборі. 

 
Спеціальність «Журналістика» 

Освітня програма «Соціальна та культурна журналістика» 
Семенська Анна Дмитрівна 
Мартиненко Дар’я Олегівна 
Фільшина Владлена Вадимівна 
Тресницький Ігор Романович 
Брень Людмила Миколаївна 
Полонська Катерина Андріївна 
Кононенко Василина Вадимівна 
Алєксєєва Юлія Сергіївна 
 
Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю у соціокультурній сфері» 
Полонська Катерина Андріївна 
Шевкун Анна Сергіївна 
Кононенко Василина Вадимівна 
 
7. СЛУХАЛИ: 
Про врахування балу сільського коефіцієнту. 
 
 

 



 
























