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ПРОТОКОЛ № 30 
засідання Приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 
від 15 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 на основі ступеня вищої освіти 
бакалавра за денною та заочною формами навчання за усіма спеціальностями 
крім спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

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

3. Затвердження сформованих в ЄДЕБО рейтингових списків вступників 
для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за заочною формою навчання. 

4. Затвердження сформованих в ЄДЕБО списків рекомендованих до 
зарахування за державним замовленням вступників для здобуття ступеня 
вищої освіти бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст за заочною формою навчання. 

5. Щодо поновлення на навчання на денну форму здобуття освіти на 
контрактній основі. 

3. Щодо поновлення на навчання на заочну форму здобуття освіти на 
контрактній основі. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: про затвердження сформованих в ЄДЕБО рейтингових 

списків вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі 
ступеня вищої освіти бакалавра за денною та заочною формами навчання за 
усіма спеціальностями крім спеціальностей галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування». 
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ВИСТУПИЛИ: 
Костюк А.І., Суханов В.Г., Ажаман І.А., Уреньов В.П., Ісаєв В.Ф. – 
голови фахових атестаційних комісій доповіли: 

 
1.1. За результатами конкурсного відбору нами сформовані в ЄДЕБО 

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

 
ВИРІШИЛИ: затвердити сформовані в ЄДЕБО рейтингові списки 

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

 
2. СЛУХАЛИ: про затвердження сформованих в ЄДЕБО списків 

рекомендованих до зарахування за державним замовленням вступників для 
здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі ступеня вищої освіти 
бакалавра за денною та заочною формами навчання за усіма спеціальностями 
крім спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Костюк А.І., Суханов В.Г., Ажаман І.А., Уреньов В.П., Ісаєв В.Ф. – 
голови фахових атестаційних комісій доповіли: 

 
2.1. За результатами конкурсного відбору нами сформовані в ЄДЕБО 

списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 
вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі ступеня 
вищої освіти бакалавра за денною та заочною формами навчання за усіма 
спеціальностями крім спеціальностей галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування». Пропонуємо 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 на основі ступеня вищої освіти бакалавра за денною та 
заочною формами навчання за усіма спеціальностями крім спеціальностей 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» згідно з Додатком 2. 
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3. СЛУХАЛИ: про затвердження сформованих в ЄДЕБО рейтингових 
списків вступників для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за заочною формою 
навчання. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Костюк А.І., Ажаман І.А., Уреньов В.П., Ісаєв В.Ф. – голови фахових 
атестаційних комісій доповіли: 

 
3.1. За результатами конкурсного відбору нами сформовані в ЄДЕБО 

рейтингові списки вступників для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за заочною 
формою навчання. Пропонуємо затвердити ці списки згідно з Додатком 3. 

 
ВИРІШИЛИ: затвердити сформовані в ЄДЕБО рейтингові списки 

вступників для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за заочною формою навчання 
згідно з Додатком 3. 

 
4. СЛУХАЛИ: про затвердження сформованих в ЄДЕБО списків 

рекомендованих до зарахування за державним замовленням вступників для 
здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодший спеціаліст за заочною формою навчання. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Костюк А.І., Ажаман І.А., Уреньов В.П., Ісаєв В.Ф. – голови фахових 
атестаційних комісій доповіли: 

 
4.1. За результатами конкурсного відбору нами сформовані в ЄДЕБО 

списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 
вступників для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за заочною формою навчання. 
Пропонуємо затвердити ці списки згідно з Додатком 4. 

 
ВИРІШИЛИ: затвердити сформовані в ЄДЕБО списки рекомендованих 

до зарахування за державним замовленням вступників для здобуття ступеня 
вищої освіти бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст за заочною формою навчання згідно з Додатком 4. 
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5. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на навчання на денну форму здобуття 
освіти на контрактній основі. 

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

 
5.1. Поступила заява Бережка Дмитра Ігоровича з проханням 

поновити на 2-й курс 3-й семестр Інституту гідротехнічного будівництва та 
цивільної інженерії спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
денної форми навчання на контрактній основі. 

 
ВИРІШИЛИ: поновити Бережка Дмитра Ігоровича на 2-й курс 3-й 

семестр Інституту гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія денної форми 
навчання на контрактній основі. 

 

6. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на навчання на заочну форму здобуття 
освіти на контрактній основі. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Ажаман І. А. – директор Навчально-наукового інституту бізнесу та 
інформаційних технологій доповіла: 

 
6.1.  Поступила заява Желана Євгена Вікторовича з проханням 

поновити на 3-й курс 5-й семестр Навчально-наукового інституту бізнесу та 
інформаційних технологій спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність заочної форми навчання на контрактній основі. 

 
ВИРІШИЛИ: поновити Желана Євгена Вікторовича на 3-й курс 5-й 

семестр Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних технологій 
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність заочної 
форми навчання на контрактній основі. 

 
 

Заступник голови приймальної комісії    Ю. Крутій 
 
 
Відповідальний секретар       С. Гедулян  
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Додаток 1 
до Протоколу засідання ПК 

№30 від 15.08.2019 р. 
 

Сформовані в ЄДЕБО рейтингові списки вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра на 
основі ступеня вищої освіти бакалавра за денною та заочною формами навчання 

за усіма спеціальностями крім спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 



6 
 



7 
 



8 
 



9 
 



10 
 

 
  



11 
 

 
 
 
 



12 
 



13 
 



14 
 

 
  



15 
 

Додаток 2 
до Протоколу засідання ПК 

№30 від 15.08.2019 р. 
 

Сформовані в ЄДЕБО списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 
вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі ступеня вищої освіти бакалавра 

за денною та заочною формами навчання за усіма спеціальностями крім спеціальностей 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
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Додаток 3 
до Протоколу засідання ПК 

№30 від 15.08.2019 р. 
 

Сформовані в ЄДЕБО рейтингові списки вступників для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за заочною формою навчання 
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Додаток 4 
до Протоколу засідання ПК 

№30 від 15.08.2019 р. 
 

Сформовані в ЄДЕБО списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням вступників 
для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст за заочною формою навчання 
 

 


