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Протокол № 5  
засідання конкурсної комісії по переведенню студентів та поновленню 

відрахованих осіб Національної музичної академії України  
ім. П.І. Чайковського від 20 січня 2021 року 

Присутні: 
Заступник голови конкурсної комісії: Бондарчук В .О ., проректор з 
навчальної роботи, доктор мистецтвознавства, в.о. професора. 
Члени конкурсної комісії: Северинова М .Ю. в.о. професора, доктор 
мистецтвознавства, декан історико-теоретичного, композиторського 
факультетів та іноземних студентів; Осока О.В. декан фортепіанного 
факультету, кандидат мистецтвознавства; Олексієнко О.В. в.о. професор, 
кандидат мистецтвознавства, декан вокально-диригентського факультету; 
Кушнір  А .Я. кандидат мистецтвознавства, доцент, декан оркестрового 
факультету; Бензюк О .О . кандидат культурології, доцент, декан факультету 
народних інструментів; Сапіга О.В., начальник навчально-методичного 
відділу; Грудницька Т.М. начальник відділу кадрів, голова профспілкового 
комітету; Усенко О.М. заступник начальника відділу кадрів (дистанційно); 
Румянцев Б. голова студентської ради (дистанційно); Крохун Н.І. секретар 
конкурсної комісії, провідний юрист-консультант (дистанційно).  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про розгляд заяв по переведенню з денної контрактної форми 

навчання на державну: 
 

- студентки 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Арутюнян Л.А.; 

- студентки 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» оркестрового 
факультету Куцева В.О.; 

- студента 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Бойко В.В.; 

- студентки 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Радкевич С.О.; 

- студентки 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Спиридонова Т.О.; 

- студентки 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Стоян О.В.; 

- студента 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Галай М.В.; 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Негусторова А.А.; 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Сковлюк А.Ю.; 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Тареліна Н.А.; 
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- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» оркестрового 
факультету Бобко З.В.; 

- студента 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Швець Д.М.; 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Мельник В.І.; 

- студента 3 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Стречен С.С.; 

- студента 3 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» оркестрового 
факультету Томчук Б.О.; 

- студентки 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Калитка О.О.; 

- студентки 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Сіротіна С.В.; 

- студентки 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» оркестрового 
факультету Маринчук О.В.; 

- студентки 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» вокального та 
диригентського факультету Гордєєва С.С.; 

- студентки 1 року курсу освітнього ступеня «Магістр» фортепіанного 
факультету Бойко І.В.; 

- студента 1 року курсу освітнього ступеня «Магістр» фортепіанного 
факультету Вагерич В.В.; 

- студентки 1 року курсу освітнього ступеня «Магістр» фортепіанного 
факультету Гавазюк К.В.; 

- студентки 1 року курсу освітнього ступеня «Магістр» фортепіанного 
факультету Залісна Д.В.; 

- студента 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» оркестрового 
факультету Паращук Т.В.; 

- студентки 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» вокального та 
диригентського факультету Телюх Д.О.; 

- студента 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» вокального та 
диригентського факультету Прохорович В.В.; 

- студентки 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» факультету народних 
інструментів Миронова О.І.; 

- студентки 2 року навчання освітнього ступеня «Магістр» 
фортепіанного факультету Аракелян О.О.;   

- студентки 2 року навчання освітнього ступеня «Магістр» 
фортепіанного факультету Черешнєва О.Д.; 

- студента 2 року навчання освітнього ступеня «Магістр» факультету 
народних інструментів Демченко П.О.   
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Слухали 1: 
Бондарчук В.О.: 

Колеги, вітаю. Кворум, необхідний для проведення комісії є, тому 
пропоную розпочати засідання. Ректор Академії знаходиться у офіційній 
відпустці, відповідно, засідання буду проводити я.  

До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» фортепіанного факультету Арутюнян Л.А. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахована на 1 курс згідно наказу № 206-ст від 
07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 92,00 ). 

Окремо додаються: 
- Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» оркестрового факультету Куцева В.О. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахована на 1 курс згідно наказу № 206-ст від 
07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,22). 

Окремо додаються: 
-  Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернувся студент 1 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» народного факультету Бойко В.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 206-ст від 
07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
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- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 84,89 ). 

Окремо додається: 
- Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» народного факультету Радкевич С.О. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 206-ст від 
07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 95,0 ). 

Окремо додається: 
- Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» народного факультету Спиридонова Т.О. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 206-ст від 
07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 96,0 ). 

Окремо додається: 
- Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» народного факультету Стоян О.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 206-ст від 
07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
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- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 93,73 ). 

Окремо додається: 
- Копія навчальної картки студента. 

 
Бондарчук В.О.:  
Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 
дозволяється при наявності вакантних місць за конкурсом інтегральних 
рейтингів студентів.  

Усенко О.М.: зазначу, що станом на 19 січня 2021 року на 1 курсі 
освітнього ступеня «Бакалавр» денної державної форми навчання  є 1 
вакантне місце.  

Бондарчук В.О.:  
Пропоную: За результатами рейтингів успішності студентів, 

перевести на вакантні місця державного замовлення 1 курсу Академії 
студентку 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Спиридонова Т.О. (середній бал 96,00) за наявністю вакантних 
місць на 1 курсі освітнього ступеня «Бакалавр».  

Відмовити студентам 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» 
Радкевич С.О. (середній бал 95,00), Куцевій В.О. (середній бал 94,22), 
Стоян О.В. (середній бал 93,73), Арутюнян Л.А. (середній бал 92,00), Бойку 
В.В. (середній бал 84,89), за відсутністю вакантних місць на освітньому 
ступені «Бакалавр» 1 курсу. 

Ухвалили: За результатами рейтингів успішності студентів, 
перевести на вакантні місця державного замовлення 1 курсу Академії 
студентку 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Спиридонова Т.О. (середній бал 96,00) за наявністю вакантних 
місць на 1 курсі освітнього ступеня «Бакалавр».  

Відмовити студентам 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» 
Арутюнян Л.А. (середній бал 92,00), Куцевій В.О. (середній бал 94,22), 
Бойку В.В. (середній бал 84,89), Радкевич С.О. (середній бал 95,00), 
Стоян О.В. (середній бал 93,73)  за відсутністю вакантних місць на 
освітньому ступені «Бакалавр» 1 курсу. 

 
Рішення прийнято одноголосно.  
 

Слухали 2: 
Бондарчук В.О.: 

До ректора із заявою звернувся студент 2 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» фортепіанного факультету Галай М.В. (на момент засідання 
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конкурсної комісії переведений на 2 курс згідно наказу № 126-ст від 
26.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 95,75 ). 

Окремо додаються: 
- Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» фортепіанного факультету Негусторова А.А. (на момент 
засідання конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 126-ст від 
26.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,22 ). 

Окремо додаються: 
-  Копія навчальної картки студента. 
 
До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» фортепіанного факультету Сковлюк А.Ю. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 126-ст від 
26.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,56 ). 

Окремо додаються: 
-  Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» фортепіанного факультету Тареліна Н.А. (на момент засідання 
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конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 126-ст від 
26.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,67). 

Окремо додаються: 
-  Копія залікової книжки. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» оркестрового факультету Бобко З.В.  (на момент засідання 
конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 135-ст від 
30.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 91,00). 

Окремо додаються: 
-  Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернувся студент 2 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» народного факультету Швець Д.М. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведений на 2 курс згідно наказу № 132-ст від 
30.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 95,75 ). 

Окремо додається: 
- Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» народного факультету Мельник В.І. (на момент засідання 
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конкурсної комісії зарахована на 2 курс згідно наказу № 218-ст від 
09.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,3 ). 

Окремо додається: 
- Копія навчальної картки студента. 

 
Бондарчук В.О.:  
Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 
дозволяється при наявності вакантних місць за конкурсом інтегральних 
рейтингів студентів.  

Усенко О.М.: зазначу, що станом на 19 січня 2021 року на 2 курсі 
освітнього ступеня «Бакалавр» денної державної форми навчання є 5 місць.  

Бондарчук В.О.:  
Пропоную: за результатами рейтингів успішності студентів, 

перевести на вакантні місця державного замовлення 2 курсу Академії 
студентів 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр»: 

- студента 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Галай М.В. (середній бал 95,75); 

- студента 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету 
народних інструментів Швець Д.М. (середній бал 95,75); 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Тареліна Н.А. (середній бал 94,67) за наявністю 
вакантних місць на 2 курсі освітнього ступеня «Бакалавр»; 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Сковлюк А.Ю. (середній бал 94,56); 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету 
народних інструментів Мельник В.І.(середній бал 94,30). 

Відмовити студентам 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» 
Негусторовій А.А. (середній бал 94,22), Бобко З.В. (середній бал 
91,00), за відсутністю вакантних місць на освітньому ступені 
«Бакалавр» 2 курсу.  
Бондарчук В.О.:  
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Що до студентки Мельник В.І., витяг з протоколу засідання кафедри 
негативний, але творча характеристика цілком позитивна і має рекомендацію 
про переведення з контрактної форми навчання на бюджетну. Крім того, 
згідно положення про переведення, визначальним порядку переведення є 
рейтинг успішності студентів.  

Виступили:  
Бензюк О.О.: Враховуючи коментар викладача зі спеціальності, що 

студентку було переведено відразу на другий курс і переведення на 
бюджетну форму навчання було б стимулом займатись грою на інструменті 
замість пошуків коштів на сплату за навчання, прошу підтримати. Вона 
єдина донька їй доводиться шукати роботу, мати працює в музичній школі. 

Олексієнко О.В.: Прошу підтримати декана, щоб студентка змогла 
зосередитись на навчанні. 

Ухвалили: за результатами рейтингів успішності студентів, 
перевести на вакантні місця державного замовлення 2 курсу Академії 
студентів 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр»: 

- студента 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Галай М.В. (середній бал 95,75); 

- студента 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету 
народних інструментів Швець Д.М. (середній бал 95,75); 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Тареліна Н.А. (середній бал 94,67) за наявністю 
вакантних місць на 2 курсі освітнього ступеня «Бакалавр»; 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Сковлюк А.Ю. (середній бал 94,56); 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету 
народних інструментів Мельник В.І.(середній бал 94,30). 

Відмовити студентам 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» 
Негусторовій А.А. (середній бал 94,22), Бобко З.В. (середній бал 91,00), за 
відсутністю вакантних місць на освітньому ступені «Бакалавр» 2 курсу.  

 
Рішення прийнято одноголосно.  
 

Слухали 3: 
 
Бондарчук В.О.: 

До ректора із заявою звернувся студент 3 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» оркестрового факультету Стречен С.С. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведений на 3 курс згідно наказу № 135-ст від 
30.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
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- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 
переведення; 

- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 89,12). 

Окремо додаються:  
- Копія навчальної картки студента. 
До ректора із заявою звернувся студент 3 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» оркестрового факультету Томчук Б.О. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведений на 3 курс згідно наказу № 133-ст від 
30.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 95,30). 

Окремо додаються: 
- Копія навчальної картки студента. 

 
Бондарчук В.О.:  
Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 
дозволяється при наявності вакантних місць за конкурсом інтегральних 
рейтингів студентів.  

Усенко О.М.: зазначу, що станом на 19 січня 2021 року на 3 курсі 
освітнього ступеня «Бакалавр» денної державної форми навчання є 1 
вакантне місце.  

Бондарчук В.О.:  
Пропоную: За результатами рейтингів успішності студентів, може бути 
переведеною на вакантні місця державного замовлення 3 курсу Академії 
студента 3 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» оркестрового факультету 
Томчук Б.О. (середній бал 95,30) за наявністю вакантних місць на 3 курсі 
освітнього ступеня «Бакалавр».  

Відмовити студенту 3 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» Стречен 
С.С. (середній бал 89,12) за відсутністю вакантних місць на освітньому 
ступені «Бакалавр» 3 курсу.  
Ухвалили: За результатами рейтингів успішності студентів, може бути 
переведеною на вакантні місця державного замовлення 3 курсу Академії 
студента 3 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» оркестрового факультету 
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Томчук Б.О. (середній бал 95,30) за наявністю вакантних місць на 3 курсі 
освітнього ступеня «Бакалавр».  

Відмовити студенту 3 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» Стречен 
С.С. (середній бал 89,12) за відсутністю вакантних місць на освітньому 
ступені «Бакалавр» 3 курсу.  

Рішення прийнято одноголосно.  
Слухали 4: 
Бондарчук В.О.: 

До ректора із заявою звернулася студентка 4 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» фортепіанного факультету Калитка О.О. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведена на 4 курс згідно наказу № 126-ст від 
26.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,00 ). 

Окремо додаються: 
-  Копія навчальної картки студента. 
 
До ректора із заявою звернулася студентка 4 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» фортепіанного факультету Сіротіної С.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведена на 4 курс згідно наказу № 126-ст від 
26.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,71 ). 

Окремо додаються: 
-  Копія навчальної картки студента. 
 
До ректора із заявою звернулася студентка 4 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» оркестрового факультету Маринчук О.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведена на 4 курс згідно наказу № 134-ст від 
30.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
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- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 97,00). 

Окремо додаються: 
-  Копія навчальної картки студента. 
- Копія диплому лауреата конкурсів. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 4 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» вокального та диригентського факультету Гордєєва С.С. (на 
момент засідання конкурсної комісії переведена на 4 курс згідно наказу № 
159-ст від 03.07.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної 
форми навчання на державну у зв’язку сімейним скрутним становищем та за 
поточними оцінками.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 93,0 ). 

Окремо додаються: 
- Копія залікової книжки. 

 
Бондарчук В.О.:  

Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 
«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 
дозволяється при наявності вакантних місць за конкурсом інтегральних 
рейтингів студентів.  

Усенко О.М.: зазначу, що станом на 19 січня 2021 року на 4 курсі 
освітнього ступеня «Бакалавр» денної державної форми навчання є 2 
вакантні місця.  

Бондарчук В.О.:  
Пропоную: За результатами рейтингів успішності студентів, можуть бути 
переведеними на вакантні місця державного замовлення 4 курсу Академії 
студенти 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр»: 

- студентку 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» оркестрового 
факультету Маринчук О.В. (середній бал 97,00); 



13 
 

- студентку 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Сіротіна С.В. (середній бал 94,71) за наявністю 
вакантних місць на 4 курсі освітнього ступеня «Бакалавр».  

Відмовити студентам 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» 
фортепіанного факультету Калитка О.О. (середній бал 94,00), студентці 4 
курсу освітнього ступеня «Бакалавр» вокального та диригентського 
факультету Гордєєва С.С. (середній бал 93,00)  за відсутністю вакантних 
місць на освітньому ступені «Бакалавр» 4 курсу.  
Ухвалили: За результатами рейтингів успішності студентів, може бути 
переведеною на вакантні місця державного замовлення 4 курсу Академії 
студентів 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр»: 

- студентку 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» оркестрового 
факультету Маринчук О.В. (середній бал 97,00); 

- студентку 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Сіротіна С.В. (середній бал 94,71) за наявністю 
вакантних місць на 4 курсі освітнього ступеня «Бакалавр».  

Відмовити студентам 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» фортепіанного 
факультету Калитка О.О. (середній бал 94,00), студентці 4 курсу освітнього 
ступеня «Бакалавр» вокального та диригентського факультету Гордєєва С.С. 
(середній бал 93,00)  за відсутністю вакантних місць на освітньому ступені 
«Бакалавр» 4 курсу.  
 
Рішення прийнято одноголосно.  
 
Слухали 5: 
Бондарчук В.О.: 

До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 
«Магістр» фортепіанного факультету Бойко І.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахована на 1 курс згідно наказу № 207-ст від 
07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,29 ). 

Окремо додаються: 
- Копія навчальної картки студента. 
 
До ректора із заявою звернувся студент 1 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» фортепіанного факультету Вагерич В.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахована на 1 курс згідно наказу № 207-ст від 
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07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 95,71 ). 

Окремо додаються: 
- Копія навчальної картки студента. 
 
До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» фортепіанного факультету Гавазюк К.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахована на 1 курс згідно наказу № 207-ст від 
07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 93,29 ). 

Окремо додаються: 
- Копія навчальної картки студента. 
 
До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» фортепіанного факультету Залісна Д.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахована на 1 курс згідно наказу № 207-ст від 
07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,43 ). 

Окремо додаються: 
- Копія навчальної картки студента. 
 
До ректора із заявою звернувся студент 1 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» оркестрового факультету Паращук Т.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 207-ст від 
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07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про зарахування на навчання; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 97,60). 
Окремо додаються: 
- Копія навчальної картки студента. 
 
До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» вокального та диригентського факультету Телюх Д.О. (на момент 
засідання конкурсної комісії зарахована на 1 курс згідно наказу № 207-ст від 
07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну. 

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 98,0 ). 

Окремо додаються: 
- Копія залікової книжки. 
 
До ректора із заявою звернувся студент 1 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» вокального та диригентського факультету Прохорович В.В. (на 
момент засідання конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 
207-ст від 07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної 
форми навчання на державну. 

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 90,67 ). 

Окремо додаються: 
- Копія залікової книжки. 
 
До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» народного факультету Миронова О.І. (на момент засідання 
конкурсної комісії зарахована на 1 курс згідно наказу № 207-ст від 
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07.09.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну. 

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 97,43 ). 

Окремо додаються: 
- Копія навчальної картки студента. 
 

Бондарчук В.О.:  
Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 
дозволяється при наявності вакантних місць за конкурсом інтегральних 
рейтингів студентів.  

 Усенко О.М.: зазначу, що станом на 19 січня 2021 року на 1 курсі  
освітнього ступеня «Магістр» денної державної форми навчання вакантні 
місця відсутні.  

Бондарчук В.О.:  
Пропоную: відмовити студентам 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» 
Бойко І.В.; Вагеричу В.В.; Гавазюк К.В.; Залісній Д.В.; Паращуку Т.В.; 
Телюх Д.О.; Прохоровичу В.В.; Мироновій О.І. за відсутністю вакантних 
місць на освітньому ступені «Магістр» 1 курсу.  
Ухвалили: відмовити студентам 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» 
Бойко І.В.; Вагеричу В.В.; Гавазюк К.В.; Залісній Д.В.; Паращуку Т.В.; 
Телюх Д.О.; Прохоровичу В.В.; Мироновій О.І. за відсутністю вакантних 
місць на освітньому ступені «Магістр» 1 курсу.  
 
Рішення прийнято одноголосно.  

 
Слухали 6: 
Бондарчук В.О.: 

До ректора із заявою звернулася студентка 2 року навчання освітнього 
ступеня «Магістр» фортепіанного факультету Аракелян О.О. (на момент 
засідання конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 126-ст від 
26.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
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- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,00). 

Окремо додаються: 
-  Копія навчальної картки студента. 
 
До ректора із заявою звернулася студентка 2 року навчання освітнього 

ступеня «Магістр» фортепіанного факультету Черешнєва О.Д. (на момент 
засідання конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 126-ст від 
26.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 96,00 ). 

Окремо додаються: 
-  Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернувся студент 2 року навчання освітнього 

ступеня «Магістр» факультету народних інструментів Демченко П.О. (на 
момент засідання конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 
130-ст від 30.06.2020 р.) з проханням про переведення з денної контрактної 
форми навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
- Заява про переведення на вакантні місця; 
- Копія наказу про переведення на наступні курси; 
- Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
- Характеристика; 
- Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 96,78 ). 

Окремо додаються: 
-  Копія навчальної картки студента. 

 
Бондарчук В.О.: 

Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 
«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 




