
ПРОТОКОЛ № 58 
засідання приймальної комісії ХДАК 

від 7 серпня 2019 р. 
 

Присутні: Шейко В. М., Лошков Ю. І., Александрова М. В., Янина-Ледовська Є. В., 
Островська М. В., Побіженко І. О., Алфьорова З. І., Большакова Т. В., Колногузенко Б. М., 
Кравченко О. В., Соляник А. А., Степанов В. Ю., Колесник Л. І., Лиман С. І., 
Воронцов В. Р. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про зарахування абітурієнтів, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року, або мають диплом 
молодшого спеціаліста, успішно склали вступні іспити в ХДАК та виконали вимоги для 
зарахування (подали оригінали документів), на навчання на другий курс за ступенем 
«Бакалавр» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на денну та заочну форми здобуття освіти. 

2. Про корегування списку абітурієнтів, які претендують на зарахування на навчання 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ступенем «Бакалавр» та мають підстави для 
переведення на вакантні місця державного замовлення. 

 
1. СЛУХАЛИ: 
Про зарахування абітурієнтів, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року, або мають диплом 
молодшого спеціаліста, успішно склали вступні іспити в ХДАК та виконали вимоги для 
зарахування (подали оригінали документів), на навчання на другий курс за ступенем 
«Бакалавр» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на денну та заочну форми здобуття освіти. 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії М. Александрова ознайомила 

присутніх зі списками абітурієнтів, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 
(рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року, або мають диплом 
молодшого спеціаліста, успішно склали вступні іспити в ХДАК та виконали вимоги для 
зарахування (подали оригінали документів), на навчання на другий курс за ступенем 
«Бакалавр» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на денну та заочну форми здобуття освіти. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Зарахувати на навчання на другий курс за ступенем «Бакалавр» у межах вакантних 

місць ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб на денну та заочну 
форми здобуття освіти абітурієнтів, які подали оригінали документів: 

Спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 
Освітня програма «Режисура телебачення» 

Денна форма здобуття освіти 
на основі ОКР молодшого спеціаліста 

Пташник Владислав Сергійович 
Спеціальність 024 Хореографія 

Освітня програма «Сучасна хореографія» 
Заочна форма здобуття освіти 

на основі здобутого ступеня вищої освіти 
Ломова Надія Володимирівна 

на основі ОКР молодшого спеціаліста 
Головешко Катерина Миколаївна 
Ваніфатьєва Єлизавета Володимирівна 
Пархоменко Анна Федорівна 

Спеціальність 025 Музичне мистецтво 
Денна форма здобуття освіти 
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Освітня програма «Музичне мистецтво естради» 
на основі ОКР молодшого спеціаліста 

Дратований Ярослав Михайлович 
Освітня програма «Естрадний спів» 

на основі ОКР молодшого спеціаліста 
Бутнік Ганна Олександрівна 

не менше одного року здобуває ступінь бакалавра 
Холназарова Азіза Давлаталіївна 

Освітня програма «Хорове диригування» 
на основі ОКР молодшого спеціаліста 

Бугаєва Світлана Валеріївна 
Приваліхіна Ганна Сергіївна 

Освітня програма «Оркестрові духові та ударні інструменти» 
на основі ОКР молодшого спеціаліста 

Василенко Вячеслав Олександрович 
Гоменюк Ярослав Юрійович 

не менше одного року здобуває ступінь бакалавра 
Вдовиченко Олександр Ігорович 

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво 
Освітня програма «Режисура естради та масових свят» 

Заочна форма здобуття освіти 
на основі здобутого ступеня вищої освіти 

Величева Юлія Володимирівна 
Рукавицина Галина Сергіївна 

на основі ОКР молодшого спеціаліста 
Антоненко Ірина Андріївна 
Кондратьєв Максим Анатолійович 
Підченко Ірина Олексіївна 
Ященко Ольга Віталіївна 

Освітня програма «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» 
Денна форма здобуття освіти 

на основі здобутого ступеня вищої освіти 
Поздняков Артем Андрійович 

не менше одного року здобуває ступінь бакалавра 
Тарасенко Анна Олексіївна 

Заочна форма здобуття освіти 
на основі здобутого ступеня вищої освіти 

Романенко Аліна Володимирівна 
на основі ОКР молодшого спеціаліста 

Щербакова Ніколь Олегівна 
Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Денна форма здобуття освіти 
на основі ОКР молодшого спеціаліста 

Стьопіна Оксана Олександрівна 
Спеціальність 061 Журналістика 

Освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю в соціокультурній сфері» 
Денна форма здобуття освіти 

на основі ОКР молодшого спеціаліста 
Мельник Дарина Миколаївна 

Спеціальність 073 Менеджмент 
Денна форма здобуття освіти 

на основі ОКР молодшого спеціаліста 
Пархоменко Руслан Феліксович 
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2. СЛУХАЛИ: 
Про корегування списку абітурієнтів, які претендують на зарахування на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за ступенем «Бакалавр» та мають підстави для 
переведення на вакантні місця державного замовлення. 

 
Заступник голови приймальної комісії Ю. Лошков нагадав присутнім, що 02.08.2019 р. 

рішенням приймальної комісії (протокол № 56) затверджений список абітурієнтів, які 
претендують на зарахування на навчання у ХДАК за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб за ступенем «Бакалавр» та мають підстави для переведення на вакантні місця 
державного замовлення. 

Ю. Лошков повідомив, що за Умовами прийому на навчання до закладів вищої 
освіти України в 2019 році (Розділ ХІІ, пункт 3, абзац 3), правом переведення на вакантні 
місця державного замовлення користуються особи, якщо отриманий ними конкурсний бал 
менший від мінімального конкурсного балу для рекомендації до зарахування на місця 
держзамовлення не більше ніж на 15 балів. На підставі цього зі списку абітурієнтів, які 
мають підстави для переведення на вакантні місця державного замовлення, необхідно 
видалити осіб, зарахованих на навчання у ХДАК за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб за ступенем «Бакалавр», конкурсний бал котрих менший від мінімального 
конкурсного балу для рекомендації до зарахування на місця держзамовлення більше ніж 
на 15 балів: 

 

№ ПІБ Спеціальність 
(освітня програма) 

Форма 
здобуття 

освіти 

Особливі умови, 
які дають право 
на переведення 

Конкурсний бал 
абітурієнта / 
мінімальний 

конкурсний бал 
зарахування на місця 

держзамовлення 
1. Сльота 

Карина 
Володимирівна 

021 Аудіовізуальне 
мистецтво і 
виробництво 
(Режисура телебачення) 

денна Дитина інвалід 
до 18 років 

160,65 / 183,855 
різниця – 23.205 

2. Калугіна 
Анастасія 
Олегівна 

061 Журналістика 
(Соціальна та культурна 
журналістика) 

денна Дитина інвалід 
до 18 років 

157.59 / 181.662 
різниця – 24.072 

3. Холівчук 
Дар’я 
Вадимівна 

061 Журналістика 
(Соціальна та культурна 
журналістика) 

денна Особа, батьки 
якої є шахтарями 
та мають стаж 
підземної роботи 
не менше 15 
років 

142,086 / 181.662 
різниця – 39.576 

 
Ю. Лошков повідомив, що за Умовами прийому на навчання до закладів вищої 

освіти України в 2019 році (Розділ ХІІ, пункт 3, абзац 4), особи, зазначені в пункті 14 
розділу VІІІ Умов прийому, мають право на переведення на вакантні місця державного 
замовлення тільки за спеціальностями, визначеними у Переліку спеціальностей, яким 
надається особлива підтримка. На підставі того, що в ХДАК відсутні конкурсні пропозиції 
за спеціальностями, визначеними у Переліку спеціальностей, яким надається особлива 
підтримка, зі списку абітурієнтів, які мають підстави для переведення на вакантні місця 
державного замовлення, необхідно видалити осіб: 

 

№ ПІБ Спеціальність 
(освітня програма) 

Форма 
здобуття 

освіти 

Особливі умови, 
які дають право 
на переведення 

Конкурсний бал 
абітурієнта / мінімальний 

конкурсний бал 
зарахування на місця 

держзамовлення 
1. Васьків 

Єлизавета 
025 Музичне 
мистецтво 
(Естрадний спів) 

денна Внутрішньо 
переміщена 
особа 

158.967 / 167.28 
різниця – 8.313 
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