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ПРОТОКОЛ № 26 
засідання Приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 
від 06 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 рейтингових списків вступників для здобутття ступеня 
доктора філософії за денною та заочною формами навчання. 

2. Затвердження списків рекомендованих до зарахування за рахунок 
коштів державного бюджету вступників для здобутття ступеня доктора 
філософії за денною формою навчання. 

3. Затвердження списків рекомендованих до зарахування за рахунок 
коштів фізичних та/або юридичних осіб вступників для здобутття ступеня 
доктора філософії за денною та заочною формами навчання. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: про затвердження рейтингових списків вступників для 

здобутття ступеня доктора філософії за денною та заочною формами 
навчання. 

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

 
1.1. За результатами конкурсного відбору сформовано рейтингові списки 

вступників для здобутття ступеня доктора філософії за денною та заочною 
формами навчання за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями. 
Пропоную затвердити ці списки згідно з Додатком 1. 

 
ВИРІШИЛИ: затвердити сформовані рейтингові списки вступників для 

здобутття ступеня доктора філософії за денною та заочною формами 
навчання за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями згідно з 
Додатком 1. 

 
2. СЛУХАЛИ: про затвердження списків рекомендованих до 

зарахування за рахунок коштів державного бюджету вступників для 
здобутття ступеня доктора філософії за денною формою навчання. 
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ВИСТУПИЛИ: 
Гнип О. П. – завідуюча відділом аспірантури і докторантури доповіла: 

 
2.1. На підставі конкурсних балів сформовано списки рекомендованих 

до зарахування за рахунок коштів державного бюджету вступників для 
здобутття ступеня доктора філософії за денною формою навчання за 
відповідними спеціальностями та спеціалізаціями. Пропоную затвердити ці 
списки згідно з Додатком 2. 

 
ВИРІШИЛИ: затвердити списки рекомендованих до зарахування за 

рахунок коштів державного бюджету вступників для здобутття ступеня 
доктора філософії за денною формою навчання за відповідними 
спеціальностями та спеціалізаціями згідно з Додатком 2. 

 
3. СЛУХАЛИ: про затвердження списків рекомендованих до 

зарахування за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб вступників 
для здобутття ступеня доктора філософії за денною та заочною формами 
навчання. 

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

 
2.1. На підставі конкурсних балів сформовано списки рекомендованих 

до зарахування за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 
вступників для здобутття ступеня доктора філософії за денною та заочною 
формами навчання за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями. 
Пропоную затвердити ці списки згідно з Додатком 3.  

 
ВИРІШИЛИ: затвердити списки рекомендованих до зарахування за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб вступників для здобутття 
ступеня доктора філософії за денною та заочною формами навчання за 
відповідними спеціальностями та спеціалізаціями згідно з Додатком 3. 

 
 
 

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

№26 від 06.08.2019 р. 
 

Сформовані рейтингові списки вступників для здобутття ступеня доктора філософії 
за денною та заочною формами навчання 

 
Рейтинговий список 
Форма навчання: денна 
Спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Гордєєв Олексій Юрійович 15,450 
2 Білоус Андрій Вікторович 13,000 

 
Рейтинговий список 
Форма навчання: денна 
Спеціальність 191 – Архітектура та містобудування 

 
Рейтинговий список 
Форма навчання: денна 
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
Спеціалізація «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Антонова Діана Володимирівна 14,900 
2 Коломійчук Вячеслав Григорович 13,925 
3 Крижановська Анастасія Миколаївна 13,183 
4 Пастух Павло Олександрович 11,000 

 
Рейтинговий список 
Форма навчання: денна 
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
Спеціалізація «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Фютак Лариса Іванівна 12,100 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Кисельов Вадим Володимирович 17,175 
2 Кіскін Іван Олександрович 15,650 
3 Намчук Олександра Валеріївна 15,483 
4 Згірін Петро Олексійович 11,000 
5 Шмарьов Іван Павлович 11,000 



4 
 

Рейтинговий список 
Форма навчання: денна 
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
Спеціалізація «Будівельні матеріали та вироби» 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Замула Михайло Олександрович  11,000 
2 Єсванджия Вахтанг Юрійович 12,000 
3 Танасійчук Віра Олександрівна 12,000 
4 Тиховський Анатолій Сергійович 12,000 

 
Рейтинговий список 
Форма навчання: денна 
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
Спеціалізація «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Руссий Віктор Вікторович 14,215 
 
Рейтинговий список 
Форма навчання: денна 
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
Спеціалізація «Основи і фундаменти» 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Заверуха Олег Леонідович 13,200 
 
Рейтинговий список 
Форма навчання: денна 
Спеціальність 191 – Архітектура та містобудування 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Дроженець Ігор Сергійович 12,000 
2 Косяніч Кирило Валерійович 12,000 

 
Рейтинговий список 
Форма навчання: заочна 
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
Спеціалізація «Будівельні матеріали та вироби» 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Кшнякін Вячеслав Семенович 13,000 
2 Салім Аззам Абдулразак 10,000 

 
Рейтинговий список 
Форма навчання: заочна 
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
Спеціалізація «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Панов Борис Миколайович 14,000 
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Рейтинговий список 
Форма навчання: заочна 
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
Спеціалізація «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» 

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Конкурсний бал 

1 Панік Максим Володимирович 13,000 
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Додаток 2 
до Протоколу засідання ПК 

№26 від 06.08.2019 р. 
 

Списки рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету 
вступників для здобутття ступеня доктора філософії за денною формою навчання 

 
– За спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування (денна форма): 
1. Кисельов Вадим Володимирович; 
2. Кіскін Іван Олександрович; 
3. Намчук Олександра Валеріївна. 
– За спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, за спеціалізацією 

«Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (денна форма): 
1. Антонова Діана Володимирівна; 
2. Коломійчук Вячеслав Григорович; 
3. Крижановська Анастасія Миколаївна; 
4. Пастух Павло Олександрович. 
– За спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, за спеціалізацією 

«Основи і фундаменти» (денна форма): 
1. Заверуха Олег Леонідович. 
– За спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, за спеціалізацією 

«Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» (денна форма): 
1. Фютак Лариса Іванівна. 
– За спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, за спеціалізацією 

«Будівельні матеріали та вироби» (денна форма): 
1. Замула Михайло Олександрович; 
2. Єсванджия Вахтанг Юрійович; 
3.Танасійчук Віра Олександрівна; 
4. Тиховський Анатолій Сергійович. 
– За спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, за спеціалізацією 

«Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» (денна форма): 
1. Руссий Віктор Вікторович. 
– За спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна 

форма): 
1. Гордєєв Олексій Юрійович. 
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Додаток 3 
до Протоколу засідання ПК 

№26 від 06.08.2019 р. 
 

Списки рекомендованих до зарахування за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 
вступників для здобутття ступеня доктора філософії за денною та заочною формами навчання 

 
– За спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування (денна форма): 
1. Дроженець Ігор Сергійович; 
2. Косяніч Кирило Валерійович; 
3. Згірін Петро Олексійович; 
4. Шмарьов Іван Павлович. 
– За спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, за спеціалізацією 

«Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (заочна форма): 
1. Панік Максим Володимирович. 
– За спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, за спеціалізацією 

«Будівельні матеріали та вироби» (заочна форма): 
1. Кшнякін Вячеслав Семенович; 
2. Салім Аззам Абдулразак. 
– За спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, за спеціалізацією 

«Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» (заочна форма): 
1. Панов Борис Миколайович. 
– За спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(заочна форма): 
1. Білоус Андрій Вікторович. 


