
 
 

ПРОТОКОЛ № 19 

засідання Приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

від 03 серпня 2020 року 

 

Присутні: Ковров А.В., Крутій Ю.С., Ажаман І.А., Ісаєв В.Ф.,          

Костюк А.І., Дзюба С.В., Уреньов В.П., Перпері А.О., Суханов В.Г.,     

Піщева Т.І.,  Гедулян С.І., Гнип О.П. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск вступників до аспірантури до участі в конкурсному 

відборі. 

2. Затвердження розподілу фіксованих обсягів державного замовлення 

на підготовку фахівців вищої освіти ступеня магістра на базі ступеня 

бакалавра за освітніми програмами.  

 

 

1. СЛУХАЛИ: про допуск вступників до аспірантури до участі в 

конкурсному відборі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гнип О. П. – завідуюча відділом аспірантури і докторантури доповіла: 

 

1.1. Згідно Правил прийому до аспірантури вступників, які успішно 

склали вступні випробування, пропоную допустити до участі у конкурсному 

відборі за відповідними спеціальностями: 

 

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

1. Гуменюк Юлія Василівна – денна форма навчання. 

 

191 – Архітектура та містобудування 

1. Кур’ян Владислав Вадимович – денна форма навчання; 

2. Морозова Тетяна Тимофіївна – денна форма навчання; 

3. Панін Петро Дмитрович – денна форма навчання; 

4. Соколова Анжеліка Валеріївна – денна форма навчання; 

5. Варгаракі Юлія Миколаївна – денна форма навчання; 

6. Танірвердієв Аміл Девлатович – денна форма навчання. 

 



 
 

192 – Будівництво та цивільна інженерія 

1. Барбов Івана Івановича – денна форма навчання; 

2. Глібоцький Роман Володимирович – денна форма навчання; 

3. Головата Злата Олександрівна – денна форма навчання; 

4. Кіріченко Дар’я Олександрівна – денна форма навчання; 

5. Король Іванна Володимирівна – денна форма навчання; 

6. Мазурова Інга Станіславівна – денна форма навчання; 

7. Муравйова Ірина Олександрівна – денна форма навчання; 

8. Реутська Катерина Вячеславівна – денна форма навчання; 

9. Чистяков Артем Олександрович – денна форма навчання; 

10. Шестакова Любов Євгенівна – денна форма навчання; 

11. Горбовий Олег Любомирович – денна форма навчання; 

12. Бочевар Костянтин Ігнатович – заочна форма навчання; 

13. Бочорішвілі Геогрій Давидович – заочна форма навчання; 

14. Бочорішвілі Давид Муртазович – заочна форма навчання; 

15. Варивода Олег Миколайович – заочна форма навчання; 

16. Крошка Олександр Вікторович – заочна форма навчання; 

17. Пірогов Дмитро Олексійович – заочна форма навчання; 

18. Закаблук Станіслав Станіславович – заочна форма навчання. 

 

ВИРІШИЛИ: допустити до участі у конкурсному відборі зазначених 

вступників, які успішно склали вступні випробування за відповідними 

спеціальностями згідно Правил прийому до аспірантури. 

 

 

 

2. СЛУХАЛИ: про затвердження розподілу фіксованих обсягів 

державного замовлення на підготовку фахівців вищої освіти ступеня магістра 

на базі ступеня бакалавра за освітніми програмами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гедулян С. І. – відповідальний секретар Приймальної комісії доповів: 

  

2.1. Відповідно до планових показників державного замовлення МОН у 

2020 році на підготовку фахівців за ОС магістра на базі ОС бакалавра 

пропоную затвердити розподіл фіксованих обсягів державного замовлення на 

підготовку фахівців вищої освіти ступеня магістра на базі ступеня бакалавра 

за освітніми програмами згідно з Додатком 1. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити розподіл фіксованих обсягів державного 

замовлення на підготовку фахівців вищої освіти ступеня магістра на базі 

ступеня бакалавра за освітніми програмами згідно з Додатком 4. 

Голова приймальної комісії А. Ковров 

Відповідальний секретар С. Гедулян 



 
 

Додаток 1 

до Протоколу засідання ПК 

№19 від 03.08.2020 р. 

 

 


