
ПРОТОКОЛ № 14 
засідання приймальної комісії  

Харківської державної академії культури 

від «23» липня 2021 р.                   м. Харків 
 
Присутні: Александрова М., Байрак Д., Большакова Т., Борис І., Дегтярьова О., Колесник Л., 
Кузнецова Л., Лошков Ю., Мостова І., Сватковський С., Соляник А., Сташевська І., Островська М., 
Побіженко І., Рябуха Н., Щербань А., Янина-Ледовська Є. 

 
 

Порядок денний: 
1. Про хід подання електронних заяв до ХДАК у 2021 році на 1 курс на денну та заочну 

форми здобуття освіти за ступенем бакалавра, на 2 курс на денну та заочну форми 
здобуття освіти за ступенем бакалавра, на 1 курс на денну та заочну форми здобуття освіти 
за ступенем магістра 23.07.2021 р. (до 19.00) (доповідач – Євгенія Янина-Ледовська).  

2. Про хід прийому документів та допуск до фахових вступних випробувань абітурієнтів, 
що вступають на денну та заочну форми здобуття освіти за ступенем бакалавра на 2 курс 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (доповідач – Євгенія Янина-Ледовська). 

3. Про врахування балу сільського коефіцієнту (доповідач – Євгенія Янина-Ледовська). 
4. Про результати 1 потоку (23 липня 2021 р.) вступних іспитів з іноземної мови абітурієнтів, 

що вступають на денну та заочну форми здобуття освіти за ступенем магістра на 1 курс за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб (доповідач – Марина Островська). 

5. Про допуск до участі в конкурсі до ХДАК у 2021 році на 1 курс на денну та заочну форми 
здобуття освіти за ступенем бакалавра з 14.07.2021 р. по 23.07.2021 р. (до 19.00) 
(доповідач – Євгенія Янина-Ледовська). 

 
 

Хід засідання приймальної комісії 
1. СЛУХАЛИ: Євгенію Янина-Ледовську про хід подання електронних заяв до ХДАК у 
2020 році на 1 курс на денну та заочну форми здобуття освіти за ступенем бакалавра, на 2 
курс на денну та заочну форми здобуття освіти за ступенем бакалавра, на 1 курс на денну та 
заочну форми здобуття освіти за ступенем магістра 23.07.2021 р. (до 19.00). 

Відповідальний секретар приймальної комісії Євгенія Янина-Ледовська ознайомила 
присутніх зі списком абітурієнтів. 

 
УХВАЛИЛИ: Поданим електронним заявам абітурієнтів згідно з «Правилами прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в Харківській державній академії культури у 2021 році» 
надати статус «зареєстровано у ЗВО» згідно Додатку 1. 
 
2. СЛУХАЛИ: Євгенію Янина-Ледовську про хід прийому документів та допуск до фахових 
вступних випробувань абітурієнтів, що вступають на денну та заочну форми здобуття освіти 
за ступенем бакалавра на 2 курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Відповідальний секретар приймальної комісії Євгенія Янина-Ледовська ознайомила 
присутніх зі списком абітурієнтів. 

 
УХВАЛИЛИ: На підставі поданих документів, згідно з «Правилами прийому на навчання 
для здобуття вищої освіти в Харківській державній академії культури у 2021 році» допустити 
до участі у фаховому вступному випробуванні абітурієнтів згідно Додатку 2. 
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3. СЛУХАЛИ: Євгенію Янина-Ледовську про хід подання електронних заяв до ХДАК у 
2021 році на 1 курс на денну та заочну форми здобуття освіти за ступенем бакалавра 
абітурієнтів, яким підтверджено сільський коефіцієнт. При перевірці правомочності 
застосування сільського коефіцієнта, його було підтверджено абітурієнтам згідно Додатку 3. 
 
УХВАЛИЛИ: Абітурієнтів, які подали документи, що відповідають вимогам МОН України, 
вважати такими, що підтвердили право на сільський коефіцієнт згідно Додатку 3. 
 
4. СЛУХАЛИ: Марину Островську про результати 1 потоку вступних іспитів з іноземної 
мови абітурієнтів, що вступають на денну та заочну форми здобуття освіти за ступенем 
магістра на 1 курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб (23 липня 2021 р.).  

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Марина Островська 
ознайомила присутніх зі списками абітурієнтів. 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити результати 1 потоку вступних іспитів з іноземної мови 
абітурієнтів, що вступають на денну та заочну форми здобуття освіти за ступенем магістра 
на 1 курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб (23 липня 2021 р.): 
 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 
Заочна форма 

Освітня програма «Академічний спів»  
1. Бондаренко Анжеліка Андріївна      161 
2. Дуда Віталіна Євгеніївна       147 

Освітня програма «Народні інструменти»  
1. Богатирьов Володимир Олександрович    167 

Освітня програма «Музичне мистецтво естради» 
1. Горлов Дмитро Васильович      147 

 
Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво» 

Заочна форма 
1. Гапанович Андрій Федорович      141 
  

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
Заочна форма 

1. Булинін Владислав Олександрович     134 
2. Андреєнко Дар’я Володимирівна     112 
 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Заочна форма 

1. Тіщенко Олег Володимирович       150 
2. Тищенко Оксана Георгіївна      120 
3. Гусєва Анастасія Олександрівна      160 
 

Спеціальність 242 «Туризм» 
Денна форма 

1. Подпоріна Наталія Леонідівна      198 
Заочна форма 

1. Подпоріна Наталія Леонідівна      198 
 
5. СЛУХАЛИ: Євгенію Янина-Ледовську про допуск до участі в конкурсі до ХДАК у 
2021 році на 1 курс на денну та заочну форми здобуття освіти за ступенем бакалавра з 
14.07.2021 р. по 23.07.2021 р. (до 19.00). 
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