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ПРОТОКОЛ № 34 
засідання Приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 
від 10 вересня 2019 року 

 
Присутні: Ковров А.В., Ажаман І.А., Ісаєв В.Ф., Костюк А.І.,          

Дзюба С.В., Уреньов В.П., Гнип О.П., Гедулян С.І. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Зарахування вступників до Центру підготовки спеціалістів для 
зарубіжних країн для здобуття рівня вищої освіти бакалавра на базі повної 
загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти за спеціальностями 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Зарахування вступників для здобуття рівня вищої освіти бакалавра на 
базі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб. 

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

 
 
 
1. СЛУХАЛИ: про зарахування вступників до Центру підготовки 

спеціалістів для зарубіжних країн для здобуття рівня вищої освіти бакалавра 
на базі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти за 
спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

  
ВИСТУПИЛИ:  
Піщева Т. І. – декан Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних 
країн доповіла: 

 
1.1. За результатами вступних випробувань пропоную зарахувати згідно 

з Додатком 1 вступників до Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних 
країн для здобуття рівня вищої освіти бакалавра на базі повної загальної 
середньої освіти денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, які виконали вимоги до зарахування. 

 
ВИРІШИЛИ: зарахувати згідно з Додатком 1 вступників до Центру 

підготовки спеціалістів для зарубіжних країн для здобуття рівня вищої освіти 
бакалавра на базі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття 
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освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 
виконали вимоги до зарахування. 

 
 
 
2. СЛУХАЛИ: про зарахування вступників до Центру підготовки 

спеціалістів для зарубіжних країн для здобуття рівня вищої освіти бакалавра 
на базі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти за 
спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

  
ВИСТУПИЛИ:  
Уреньов В. П. – директор Архітектурно-художнього інституту доповів: 

 
2.1. За результатами вступних випробувань пропоную зарахувати згідно 

з Додатком 2 вступників до Архітектурно-художнього інституту для здобуття 
рівня вищої освіти бакалавра на базі повної загальної середньої освіти денної 
форми здобуття освіти за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудуваня 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які виконали вимоги до 
зарахування. 

 
ВИРІШИЛИ: зарахувати згідно з Додатком 2 вступників до 

Архітектурно-художнього інституту для здобуття рівня вищої освіти 
бакалавра на базі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття 
освіти за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудуваня за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, які виконали вимоги до зарахування. 

 
 
 
3. СЛУХАЛИ: щодо поновлення на навчання на денну форму здобуття 

освіти на контрактній основі. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Костюк А. І. – директор Інженерно-будівельного інституту доповів: 

 
3.1. Поступила заява Кескина Кадира з проханням поновити до складу 

студентів Інженерно-будівельного інституту спеціальності 192 – Будівництво 
та цивільна інженерія денної форми навчання на контрактній основі. 
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ВИРІШИЛИ: поновити Кескина Кадира до складу студентів 
Інженерно-будівельного інституту спеціальності 192 – Будівництво та 
цивільна інженерія денної форми навчання на контрактній основі. 

 
 
 
 

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

№34 від 10.09.2019 р. 
 

Перелік вступників для зарахування до Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних країн 
для здобуття рівня вищої освіти бакалавра денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, які виконали вимоги до зарахування 
 

Міністерство освіти і науки України Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 

Додаток до наказу від «10»  вересня 2019 року  
№ 512/ас 

191 Архітектура та 
містобудування Державна  Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

 

прізвище ім'я по батькові 

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ 

номери 
сертифікатів 

ЗНО 

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм в 
межах 

спеціальності ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л 

6832678 Білгін Муса Алі   621 12.06.2015 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту 

  Архітектура та 
містобудування 

260 

Міністерство освіти і науки України Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 

Додаток до наказу від «10»  вересня 2019 року  
№ 500/ас 

191 Архітектура та 
містобудування Державна  Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

 

прізвище ім'я по батькові 

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ 

номери 
сертифікатів 

ЗНО 

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм в 
межах 

спеціальності ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л 

6831253 Аль Хіан Амін   138268269 J 20.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

  Архітектура та 
містобудування 

218 

6830124 Дішбудак Ілгаз Ірмак   1465 08.06.2018 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту 

  Архітектура та 
містобудування 

274 

6830061 Ердоган Мехметджан   433 08.06.2018 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту 

  Архітектура та 
містобудування 

223 

6829922 Ірі Алперен   16 08.06.2018 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту 

  Архітектура та 
містобудування 

210 

6832914 Килич Ахмет Юсуф   10378 - 05.10.2015 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту 

  Архітектура та 
містобудування 

230 

6832659 Масрар Меді   136214694 N 20.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

  Архітектура та 
містобудування 

228 

6829963 Нішанджи Еджем Хіляль   103 08.06.2018 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту 

  Архітектура та 
містобудування 

329 

6832653 Сіпахіоглу Емінджан   16733 05.10.2015 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту 

  Архітектура та 
містобудування 

228 

6832009 Чубукчуоглу Джан   894 08.06.2018 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту 

  Архітектура та 
містобудування 

238 
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Додаток 2 
до Протоколу засідання ПК 

№34 від 10.09.2019 р. 
 

Перелік вступників для зарахування для здобуття рівня вищої освіти бакалавра денної форми 
здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які виконали вимоги до зарахування 

 
Міністерство освіти і науки України Одеська державна академія 

будівництва та архітектури 
Додаток до наказу від «10»  вересня 2019 року  

№ 499/ас 
191 Архітектура та 

містобудування Державна  Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

 

прізвище ім'я по батькові 

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ 

номери 
сертифікатів 

ЗНО 

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм в 
межах 

спеціальності ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л 

5425448 Васильченко Ірина Сергіївна 50818161 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти 

0338454 Архітектура та 
містобудування 

144,942 

6264723 Кочергіна Анна   0070067 AB 04.09.2019 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

0130403 Архітектура та 
містобудування 

181,968 

 
 


