
ПРОТОКОЛ № 59 
засідання приймальної комісії ХДАК 

від 9 серпня 2019 р. 
 

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

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ступенем «Бакалавр», на підставі 
листа Міністерства культури України № 4144/27713-19 від 09.08.2019 р. 

 
1. СЛУХАЛИ: 
Про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ступенем «Бакалавр», на підставі 
листа Міністерства культури України № 4144/27713-19 від 09.08.2019 р. 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії М. Александрова повідомила 

присутнім про лист Міністерства культури України № 4144/27713-19 від 09.08.2019 р., 
надісланий у відповідь на звернення ХДАК з проханням дати дозвіл на використання 
вакантних місць державного замовлення для переведення осіб, які у відповідності до Умов 
прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році (розділ VIII, пункт 13) мають на те 
право. Міністерство культури України не заперечує щодо переведення на вакантні місця 
державного замовлення 6 осіб (за додатком до листа), які зараховані на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, та, у 
відповідності до Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році (розділ VIII, 
пункт 13), мають право бути переведеними на вакантні місця державного замовлення. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Перевести на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ступенем «Бакалавр», на підставі 
листа Міністерства культури України № 4144/27713-19 від 09.08.2019 р.: 
 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Наказ про зараховані 
на навчання за кошти 

фізичних та/або 
юридичних осіб 

Спеціальність 
(освітня програма) 

Форма 
здобуття 

освіти 

1. Бойко Лілія 
Едуардівна 

наказ №424-с 
від 05.08.2019 р. 

024 Хореографія 
(Народна хореографія) 

денна 

2. Лінкова Сніжана 
Валеріївна 

наказ №424-с 
від 05.08.2019 р. 

024 Хореографія 
(Сучасна хореографія) 

денна 

3. Сафонова Єлизавета 
Геннадіївна 

наказ №424-с 
від 05.08.2019 р. 

026 Сценічне мистецтво 
(Акторське мистецтво 
драматичного театру і кіно) 

денна 

4. Івлєва Анастасія 
Андріївна 

наказ №424-с 
від 05.08.2019 р. 

061 Журналістика (Соціальна 
та культурна журналістика) 

денна 

5. Макарова Анна 
Романівна 

наказ №425-с 
від 05.08.2019 р. 

024 Хореографія 
(Бальна хореографія) 

заочна 

6. Скляр Анна 
Олександрівна 

наказ №425-с 
від 05.08.2019 р. 

024 Хореографія 
(Сучасна хореографія) 

заочна 

 
2. Інформувати Міністерство культури України про переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або  
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