
ПРОТОКОЛ № 29 
засідання приймальної комісії ХДАК 

від 21 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., Колногузенко Б. М., 
Алфьорова З. І., Большакова Т. В., Борис І О., Суєцький В. 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 «Молодший спеціаліст» та осіб, які 
здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план.  

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 20.07.2018 по академії подано заяв: 













3 – на денну форму навчання 
15 – 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 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 21.07.2018 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр»: 

979 – на денну форму навчання; 
10 – 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» 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 21.07.2018 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр»: 

550 – на денну форму навчання; 
61 – 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 21.07.2018 р. по академії подано заяв за ступенем «Бакалавр»: 
18 – 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 «Музичне мистецтво» 
Освітня програма «Хорове диригування» 

Денна форма 
Строменко  Анастасія Миколаївна(дитина сирота) 

 
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» та осіб, які здобули раніше 
такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше 
одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.  

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

повідомила присутнім, що на 21.07.2018 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та осіб, 
які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 
навчальний план: 

15 – на денну форму навчання; 
33 – 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. 
 

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 
 

Спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
Заочна форма 

Беспала Владислава Віталіївна 
 



Спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 
Освітня програма «Телерепортерство» 

Заочна форма 
Беспала Владислава Віталіївна 

 
Особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 
навчальний план 

Спеціальність «Сценічне мистецтво» 
Освітня програма «Акторське мистецтво драматичного театру та кіно» 

Заочна форма 
Поденежка Маргарита Вікторівна 

 
Спеціальність «Музичне мистецтво» 
Освітня програма «Естрадний спів» 

Денна форма 
Величко Юлія Вікторівна 

 
Заочна  форма 

Величко Юлія Вікторівна 
Михайленко Ганна Володимирівна  

 
 

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 за 20.07.2018 р. по академії подано заяв за ступенем 
«Бакалавр» за галуззю знань «Журналістика»: 

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

 
УХВАЛИЛИ: 
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» 
 

Самарська Марина Сергіївна 
Циганенко Сьюзен Едуардівна 
Ющенко Артем Андрійович 
Клапчук Геннадій Геннадійович 
Яценко Таїсія Віталіївна 
Піпія Леон Тенгізович 
Коростильова Ольга Андріївна 
 

Освітня програма 
«Реклама та зв’язки з громадськістю у соціокультурній сфері» 

Ковтун Катерина Костянтинівна 



 


