
ПРОТОКОЛ № 9 
засідання приймальної комісії  

Харківської державної академії культури 

від «17» 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 з 14.07.2021 р. по 16.07.2021 р. (до 00.00) (доповідач – 
Євгенія Янина-Ледовська).  

2. Про перевірку розрахування середнього балу документу про повну загальну середню 
освіту абітурієнтів, що подали електронні заяви з 14.07.2021 р. по 16.07.2021 р. (до 00.00) 
(доповідач – Євгенія Янина-Ледовська). 

3. Про звернення та подання документів через ОЦ «Донбас – Україна» до ХДАК у 2021 році 
на 1 курс на денну форму здобуття освіти за ступенем бакалавра (доповідач – Марина 
Александрова).  

 
Хід засідання приймальної комісії 

1. 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, 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 з 14.07.2021 р. по 16.07.2021 р. (до 00.00). 

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 перевірку розрахування середнього балу 
документу про повну загальну середню освіту абітурієнтів, що подали електронні заяви з 
14.07.2021 р. по 16.07.2021 р. (до 00.00). 

Відповідальний секретар приймальної комісії Євгенія Янина-Ледовська ознайомила 
присутніх зі списком абітурієнтів, середній бал яких було перераховано і змінено. 

 
УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги зміни середнього балу документу про ПЗСО по поданим 
електронним заявам абітурієнтів, які пройшли перевірку розрахування середнього балу 
документу про ПЗСО згідно Додатку 2. 
 
3. СЛУХАЛИ: Марину Александрову про звернення та подання документів через ОЦ 
«Донбас – Україна» до ХДАК у 2021 році на 1 курс на денну форму здобуття освіти за 
ступенем бакалавра. 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Марина Александрова 
ознайомила присутніх зі списком абітурієнтів: 
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