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ПРОТОКОЛ № 25 
засідання Приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 
від 05 серпня 2019 року 

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

Костюк А.І., Дзюба С.В., Суханов В.Г., Уреньов В.П., Гедулян С.І. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження сформованих в ЄДЕБО рейтингових списків вступників 
для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями галузей знань 
07 «Управління та адміністрування» на основі ступеня вищої освіти 
бакалавра за денною та заочною формами навчання. 

2. Затвердження сформованих в ЄДЕБО списків рекомендованих до 
зарахування за державним замовленням вступників для здобуття ступеня 
вищої освіти магістра за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та 
адміністрування» на основі ступеня вищої освіти бакалавра за денною та 
заочною формами навчання. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: про затвердження сформованих в ЄДЕБО рейтингових 

списків вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра за 
спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування» на основі 
ступеня вищої освіти бакалавра за денною та заочною формами навчання. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Ажаман І. А. – голова комісії за спеціальностями галузей знань 07 
«Управління та адміністрування» доповіла: 

 
1.1. За результатами конкурсного відбору нами сформовані в ЄДЕБО 

рейтингові списки вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра за 
спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування» на основі 
ступеня вищої освіти бакалавра за денною та заочною формами навчання. 
Пропоную затвердити ці списки згідно з Додатком 1. 

 
ВИРІШИЛИ: затвердити сформовані в ЄДЕБО рейтингові списки 

вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями 
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галузей знань 07 «Управління та адміністрування» на основі ступеня вищої 
освіти бакалавра за денною та заочною формами навчання згідно з Додатком 1. 

 
2. СЛУХАЛИ: про сформованих в ЄДЕБО списків рекомендованих до 

зарахування за державним замовленням вступників для здобуття ступеня 
вищої освіти магістра за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та 
адміністрування» на основі ступеня вищої освіти бакалавра за денною та 
заочною формами навчання. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Ажаман І. А. – голова комісії за спеціальностями галузей знань 07 
«Управління та адміністрування» доповіла: 
 
2.1. За результатами конкурсного відбору нами сформовані в ЄДЕБО 

списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 
вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями 
галузей знань 07 «Управління та адміністрування» на основі ступеня вищої 
освіти бакалавра за денною та заочною формами навчання. Пропоную 
затвердити ці списки згідно з Додатком 2. 

 
ВИРІШИЛИ: затвердити сформовані в ЄДЕБО списки рекомендованих 

до зарахування за державним замовленням вступників для здобуття ступеня 
вищої освіти магістра за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та 
адміністрування» на основі ступеня вищої освіти бакалавра за денною та 
заочною формами навчання. Пропоную затвердити ці списки згідно з 
Додатком 2. 

 
 

Голова приймальної комісії      А. Ковров 
 
 
Відповідальний секретар       С. Гедулян 
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Додаток 1 
до Протоколу засідання ПК 

№25 від 05.08.2019 р. 
 

Сформовані в ЄДЕБО рейтингові списки вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра 
за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування» 

на основі ступеня вищої освіти бакалавра за денною та заочною формами навчання 
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Додаток 2 
до Протоколу засідання ПК 

№25 від 05.08.2019 р. 
 

Сформовані в ЄДЕБО списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 
вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями галузей знань 

07 «Управління та адміністрування» на основі ступеня вищої освіти бакалавра 
за денною та заочною формами навчання 

 

 

 
 

 
 


