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ПРОТОКОЛ № 33 

засідання приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

від 01 вересня 2020 року 

 

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

Костюк А.І., Дзюба С.В., Піщева Т.І., Суханов В.Г., Уреньов В.П., Гнип О.П., 

Гедулян С.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо поновлення на денну форму здобуття освіти на контрактній 

основі. 

2. Щодо поновлення на заочну форму здобуття освіти на контрактній 

основі. 

3. Щодо переведення між спеціальностями. 

4. Щодо переведення між закладами вищої освіти. 

5. Затвердження сформованих в ЄДЕБО рейтингових списків та списків 

рекомендованих до зарахування за державним замовленням вступників на 

здобуття ступеня вищої освіти Бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Молодший спеціаліст». 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на денну форму здобуття освіти на 

контрактній основі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Перпері А. О. – заступник директора Архітектурно-художнього 

інституту доповіла: 

 

1.1. Поступила заява Сіскович Віри Олександрівни з проханням 

поновити її на 4-й курс 1-го семестру денної форми здобуття освіти на 

контрактній основі Архітектурно-художнього інституту спеціальності 191 – 

Архітектура та містобудування. 

   

ВИРІШИЛИ: поновити Сіскович Віру Олександрівну на 4-й курс 1-го 

семестру денної форми здобуття освіти на контрактній основі Архітектурно-

художнього інституту спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Суханов В. Г. – директор Будівельно-технологічного інституту доповів: 

 

1.2. Поступила заява Фощ Микити Віталійовича з проханням 

поновити його на 2-й курс 3-го семестру денної форми здобуття освіти на 

контрактній основі Будівельно-технологічного інституту спеціальності 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія. 

   

ВИРІШИЛИ: поновити Фощ Микиту Віталійовича на 2-й курс 3-го 

семестру денної форми здобуття освіти на контрактній основі Будівельно-

технологічного інституту спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ажаман І. А. – т. в. о. директора навчально-наукового інституту Бізнесу 

та інформаційних технологій доповіла: 

 

1.3. Поступила заява Ступак Наталії Русланівни з проханням поновити 

її на 2-й курс 3-го семестру денної форми здобуття освіти на контрактній 

основі навчально-наукового інституту Бізнесу та інформаційних технологій 

спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

   

ВИРІШИЛИ: поновити Ступак Наталію Русланівну на 2-й курс 3-го 

семестру денної форми здобуття освіти на контрактній основі навчально-

наукового інституту Бізнесу та інформаційних технологій спеціальності 076 

– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на заочну форму здобуття освіти на 

контрактній основі. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Суханов В. Г. – директор Будівельно-технологічного інституту доповів: 

 

2.1. Поступила заява Бричевського Дмитра Віталійовича з проханням 

поновити його на 4-й курс 7-го семестру заочної форми здобуття освіти на 

контрактній основі Будівельно-технологічного інституту спеціальності 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія. 
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ВИРІШИЛИ: поновити Бричевського Дмитра Віталійовича на 4-й 

курс 7-го семестру заочної форми здобуття освіти на контрактній основі 

Будівельно-технологічного інституту спеціальності 192 – Будівництво та 

цивільна інженерія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Костюк А. І. – директор Інженерно-будівельного інституту доповів: 

 

2.2. Поступила заява Драсенко Павла Вікторовича з проханням 

поновити його на 4-й курс 1-го семестру заочної форми здобуття освіти на 

контрактній основі Інженерно-будівельного інституту спеціальності 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія. 

  

ВИРІШИЛИ: поновити Драсенко Павла Вікторовича на 4-й курс 1-го 

семестру заочної форми здобуття освіти на контрактній основі Інженерно-

будівельного інституту спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія. 

 

2.3. Поступила заява Степанюк Олександра Петровича з проханням 

поновити його на 4-й курс 1-го семестру заочної форми здобуття освіти на 

контрактній основі Інженерно-будівельного інституту спеціальності 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія. 

  

ВИРІШИЛИ: поновити Степанюк Олександра Петровича на 4-й курс 

1-го семестру заочної форми здобуття освіти на контрактній основі 

Інженерно-будівельного інституту спеціальності 192 – Будівництво та 

цивільна інженерія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В. Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

 

2.4. Поступила заява Новікова Олександра Івановича з проханням 

поновити його на 2-й курс 1-го семестру заочної форми здобуття освіти на 

контрактній основі інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної 

інженерії спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. 

  

ВИРІШИЛИ: поновити Новікова Олександра Івановича на 2-й курс 

1-го семестру заочної форми здобуття освіти на контрактній основі інституту 
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Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії спеціальності 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: щодо переведення між спеціальностями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Перпері А. О. – заступник директора Архітектурно-художнього 

інституту доповіла: 

 

3.1. Поступила заява Тімановської Владлени Владиславівни з 

проханням перевести її за навчанням зі спеціальності 191 – Архітектура та 

містобудування на 2-й курс 3-го семестру спеціальності 023 – Образхотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денної форми здобуття 

освіти на контрактній основі Архітектурно-художнього інституту. 

   

ВИРІШИЛИ: перевести Тімановську Владлену Владиславівну за 

навчанням зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування на 2-й курс 

3-го семестру спеціальності 023 – Образхотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація денної форми здобуття освіти на контрактній основі 

Архітектурно-художнього інституту. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: щодо переведення між закладами вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В. Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

 

4.1. Поступила заява Василенко Леоніда Андрійовича з проханням 

перевести його за навчанням з Одеського державного аграрного університету 

до Одеської державної академії будівництва та архітектури в інститут 

Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії. 

  

ВИРІШИЛИ: перевести Василенко Леоніда Андрійовича за 

навчанням з Одеського державного аграрного університету до Одеської 

державної академії будівництва та архітектури в інститут Гідротехнічного 

будівництва та цивільної інженерії. 

 



5 

5. СЛУХАЛИ: про затвердження сформованих в ЄДЕБО рейтингових

списків та списків рекомендованих до зарахування за державним 

замовленням вступників на здобуття ступеня вищої освіти Бакалавр на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». 

ВИСТУПИЛИ: 

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

5.1. За результатами конкурсного відбору вступників та затвердженого 

розподілу місць державного замовлення сформовані в ЄДЕБО рейтингові 

списки та списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 

вступників на здобуття ступеня вищої освіти Бакалавр на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». Пропоную затвердити ці 

списки згідно з Додатком 1. 

ВИРІШИЛИ: затвердити сформовані в ЄДЕБО рейтингові списки та 

списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням 

вступників на здобуття ступеня вищої освіти Бакалавр на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» згідно з Додатком 1. 

Голова Приймальної комісії А. Ковров 

Відповідальний секретар С. Гедулян 



Додаток 1

до Протоколу засідання ПК 

№33 від 01.09.2020 р. 

Сформовані в ЄДЕБО рейтингові списки та списки рекомендованих до зарахування 

за державним замовленням вступників на здобуття ступеня вищої освіти Бакалавр 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 
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