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ПРОТОКОЛ № 35 
засідання Приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 
від 17 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 освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заочної форми здобуття 
освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Зарахування вступників до Центру підготовки спеціалістів для 
зарубіжних країн для здобуття рівня вищої освіти магістра денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб. 

3. Щодо переведення між спеціальностями. 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ: про зарахування вступників до Центру підготовки 

спеціалістів для зарубіжних країн для здобуття рівня вищої освіти бакалавра 
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заочної 
форми здобуття освіти 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 освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заочної форми здобуття 
освіти 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 
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бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
заочної форми здобуття освіти 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 магістра 
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: 

 
2.1. За результатами вступних випробувань пропоную зарахувати згідно 

з Додатком 2 вступників до Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних 
країн для здобуття рівня вищої освіти магістра денної форми здобуття освіти 
за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: зарахувати згідно з Додатком 2 вступників до Центру 

підготовки спеціалістів для зарубіжних країн для здобуття рівня вищої освіти 
магістра денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб. 

 
 
 
3. СЛУХАЛИ: щодо переведення між спеціальностями. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Піщева Т. І. – декан Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних 
країн доповіла: 

 
3.1. Поступила заява Абу Муамаре Карам з проханням перевести зі 

спеціальності 191 – Архітектура та містобудування Архітектурно-
художнього інституту на спеціальність 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія Інженерно-будівельного інституту денної форми  навчання на 
контрактній основі. 
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ВИРІШИЛИ: перевести Абу Муамаре Карама зі спеціальності 191 – 
Архітектура та містобудування Архітектурно-художнього інституту на 
спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія Інженерно-
будівельного інституту 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 

№35 від 17.09.2019 р. 
 

Перелік вступників для зарахування до Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних країн 
для здобуття рівня вищої освіти бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» заочної 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 «17»  вересня 2019 року  

№ 147/сз 
192 Будівництво та 
цивільна інженерія Державна  Бакалавр Заочна 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 

6837316 Дімант 
(Валевич) 

Ігор   166311 22.03.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста 

  Будівництво та 
цивільна інженерія 

287 
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Додаток 2 
до Протоколу засідання ПК 

№35 від 17.09.2019 р. 
 

Перелік вступників для зарахування до Центру підготовки спеціалістів для зарубіжних країн 
для здобуття рівня вищої освіти магістра 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 «17»  вересня 2019 року  
№ 533/ас 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 
Державна  Магістр 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 

6837570 Григорян Анастасія   087623 B16 01.07.2016 
Диплом бакалавра 

  Підприємництво, 
торгівля та 
біржова діяльність 

269 

Міністерство освіти і науки України Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 

Додаток до наказу від «17»  вересня 2019 року  
№ 533/ас 

191 Архітектура та 
містобудування Державна  Магістр 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 

6837300 Ісса Алі   100872 B19 01.07.2019 
Диплом бакалавра 

  Архітектура 
будівель і споруд 

298 

 
 


