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ПРОТОКОЛ № 28 
засідання Приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 
від 09 серпня 2019 року 

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

Дзюба С.В., Суханов В.Г., Уреньов В.П., Варич Г.С., Гнип О.П., Луцкін Є.С., 
Гедулян С.І. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 
вступників на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти за денною та заочною формами, які виконали 
вимоги до зарахування. 

2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної 
загальної середньої освіти. 

3. Зарахування вступників для здобутття ступеня доктора філософії за 
денною формою навчання на місця державного замовлення. 

4. Щодо перенесення фахових вступних випробувань для вступників на 
ступінь вищої освіти Магістр на базі ступеня вищої освіти Бакалавр. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: про зарахування за кошти фізичних, юридичних осіб 

вступників на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти за денною та заочною формами, які виконали 
вимоги до зарахування на місця державного замовлення. 

ВИСТУПИЛИ: 
Ажаман І. А., Уреньов В. П., Ісаєв В. Ф. – голови фахових 
атестаційних комісій, Столевич І. А. – заступник голови фахової 
атестаційної комісії доповіли: 

 
1.1. На підставі Правил прийому до Одеської державної академії 

будівництва та архітектури у 2019 році пропонуємо зарахувати з «01» 
вересня студентами 1 курсу денної та заочної форм здобуття освіти за 
спеціальностями за кошти фізичних, юридичних осіб вступників на основі 
повної загальної середньої освіти, які виконали вимоги до зарахування на 
місця за кошти фізичних, юридичних осіб згідно з Додатком 1. 
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ВИРІШИЛИ: зарахувати з «01» вересня студентами 1 курсу денної та 
заочної форм здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних, 
юридичних осіб вступників на основі повної загальної середньої освіти, які 
виконали вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних, юридичних 
осіб згідно з Додатком 1. 

2. СЛУХАЛИ: про переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних 
осіб на основі повної загальної середньої освіти. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Луцкін Є. С. – заступник відповідального секретаря доповів: 

 
2.1. На підставі розділу ХІІ Правил прийому до Одеської державної 

академії будівництва та архітектури у 2019 році, розділу ХІІ Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році пропоную 
перевести на вакантні місця державного замовлення з "01" вересня 2019 року 
наступних осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на ступінь вищої освіти бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти студентами 1 курсу денної форми навчання (наказ №386/ас 
від 01.08.2019 року): 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 
1. Попереченко Олександр Віталійович 
2. Прокопенко Руслан Сергійович 
Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 
1. Мельник Володимир Володимирович 
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій 
1. Губанов Данило Андрійович 
2. Когут Сергій Сергійович 
3. Контоніста Наталія Юріївна 
4. Конюченко Лілія Юріївна 
5. Кудрявцева Юлія Русланівна 
6. Назаренко Антон Миколайович 
7. Стороженко Дар`я Миколаївна 
Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 
водні технології 
1. Гайдаржи Ігор Сергійович. 
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2.2. На підставі розділу ХІІ Правил прийому до Одеської державної 
академії будівництва та архітектури у 2019 році, розділу ХІІ Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році пропоную 
перевести на вакантні місця державного замовлення з "01" вересня 2019 року 
наступних осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на ступінь вищої освіти бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти студентами 1 курсу заочної форми навчання (наказ №81/сз 
від 09.08.2019 року): 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія 
1. Усенко Іван Костянтинович. 

ВИРІШИЛИ: перевести вищезгаданих осіб на вакантні місця 
державного замовлення з "01" вересня 2019 року, які зараховані на навчання 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб на ступінь вищої освіти бакалавра 
на основі повної загальної середньої освіти студентами 1 курсу денної та 
заочної форм навчання (накази №386/ас від 01.08.2019 року та №81/сз від 
09.08.2019 року). 

 
3. СЛУХАЛИ: про зарахування вступників для здобутття ступеня 

доктора філософії за денною формою навчання на місця державного 
замовлення. 

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

 
1.1. На підставі Додатку 4 до Правил прийому до Одеської державної 

академії будівництва та архітектури у 2019 році, Умов прийому на навчання 
до вищих навчальних закладів України в 2019 році пропоную зарахувати 
вступників для здобутття ступеня доктора філософії за денною формою 
навчання на місця державного замовлення за відповідними спеціальностями 
та спеціалізація ми згідно з Додатком 2. 

 
ВИРІШИЛИ: зарахувати вступників для здобутття ступеня доктора 

філософії за денною формою навчання на місця державного замовлення за 
відповідними спеціальностями та спеціалізація ми згідно з Додатком 2. 
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4. СЛУХАЛИ: щодо перенесення фахових вступних випробувань та 
вступних випробувань з іноземної мови для вступників на ступінь вищої 
освіти Магістр на базі ступеня вищої освіти Бакалавр. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Ісаєв В. Ф. – директор Інституту гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 
 
4.1. Поступила заява Ніци В. Н. з проханням перенести фахове вступне 

випробування для вступників на ступінь вищої освіти Магістр на базі 
ступеня вищої освіти Бакалавр з 07.08.2019 р. на 12.08.2019 р. 

 
ВИРІШИЛИ: перенести Ніци В. Н. фахове вступне випробування для 

вступників на ступінь вищої освіти Магістр на базі ступеня вищої освіти 
Бакалавр з 07.08.2019 р. на 12.08.2019 р. 

 

 

 
 

Заступник голови приймальної комісії    Ю. Крутій 
 
 
Відповідальний секретар       С. Гедулян 
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Додаток 1 

до Протоколу засідання ПК 
№28 від 09.08.2019 р. 

 
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, 

які виконали вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних, юридичних осіб 
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Додаток 2 

до Протоколу засідання ПК 
№28 від 09.08.2019 р. 

 
Списки вступників до зарахування для здобутття ступеня доктора філософії 

за денною формою навчання на місця державного замовлення 
 
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 

 
Форма навчання: денна 
Спеціальність 191 – Архітектура та містобудування 

 
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 

 
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 
 
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 

 
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 
 
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 
 
 

№ 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 


