
ПРОТОКОЛ № 18 
засідання приймальної комісії  

Харківської державної академії культури 

від “ 10 ” серпня 2020 р.         м. Харків 

Голова комісії  Шейко Василь 
Заступники голови комісії  Білик Олена 

Лошков Юрій 
Відповідальний секретар  Александрова Марина 
Заступники відповідального секретаря Брагіна Тетяна 

Янина-Ледовська Євгенія 
Присутні члени комісії  Большакова Тетяна 

Борис Ігор 
Воронцов Вадим 
Колесник Людмила 
Колногузенко Борис 
Кравченко Олександр 
Лук’янчикова Олена 
Соляник Алла 
Степанов Віктор 
Щербань Анатолій 

 

Порядок денний: 
1. Про звернення до приймальної комісії ХДАК абітурієнтів Вікторії Корогодської та Діани 

Матюхіної з проханням скласти вступні іспити (замість зовнішнього незалежного 
оцінювання) у ХДАК для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 
освіти, як осіб, які згідно з "Правилами прийому до ХДАК у 2020 р." мають на те право 
(доповідач – Євгенія Янина-Ледовська). 

2. Про хід прийому документів та допуск до участі у вступних іспитах абітурієнтів-іноземців, 
що вступають на денну форму здобуття освіти для здобуття вищої освіти за ступенем 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за галуззю знань 02 "Культура 
і мистецтво" (доповідач – Марина Александрова). 

 

Хід засідання приймальної комісії 
1. СЛУХАЛИ: Євгенію Янину-Ледовську про звернення до приймальної комісії ХДАК 
абітурієнтів Вікторії Корогодської та Діани Матюхіної з проханням скласти вступні іспити 
(замість зовнішнього незалежного оцінювання) у ХДАК для здобуття ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти, як особи, які згідно з "Правилами прийому до 
ХДАК у 2020 р." мають на те право. 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Євгенія Янина-Ледовська 
ознайомила присутніх зі спеціальними умовами участі у конкурсному відборі 
вищезазначених абітурієнтів: 

1. Вікторія Юріївна Корогодська – пільгова категорія 105 (вступні іспити (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання) з української мови та літератури, історії України). 

2. Діана Анатоліївна Матюхіна – пільгова категорія 104 (вступний іспит (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання) з історії України). 

Євгенія Янина-Ледовська повідомила присутнім, що документи, які підтверджують 
право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі абітурієнтів Корогодської В. Ю. і 
Матюхіної Д. А., дійсні, на підставі чого означені абітурієнти були допущені до складання 
вступних іспитів у ХДАК. 
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