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ПРОТОКОЛ № 36 

засідання приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

від 08 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., Лапіна О. І., Гедулян С. І. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Поновлення на заочну форму здобуття освіти на контрактній основі.

2. Поновлення на денну форму здобуття освіти на контрактній основі

3. Переведення між закладами вищої освіти.

4. Допуск вступників до складання фахових вступних випробувань до

Центру післядипломної освіти. 

5. Зарахування вступників на ступінь вищої освіти Бакалавр на базі

повної загально середньої освіти за кошти фізичних осіб за іншою 

конкурсною пропозицією. 

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

контрактній основі. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

1.1. Поступила заява Хороших Олександра Костянтиновича 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 Хороших Олександра Костянтиновича на 4-й 

курс 1-го семестру заочної форми здобуття освіти на контрактній основі 

Інженерно-будівельного інституту спеціальності 192 – Будівництво та 

цивільна інженерія. 

1.2. Поступила заява Лук’янчука Олексія Андрійовича з проханням 

поновити його на 5-й курс 1-го семестру заочної форми здобуття освіти на 
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контрактній основі Інженерно-будівельного інституту спеціальності 192 – 

Будівництво та цивільна інженерія. 

ВИРІШИЛИ: поновити Лук’янчука Олексія Андрійовича на 5-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: 

1.3. Поступила заява Антонюка Валерія Вікторовича з проханням 

поновити його на 3-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 Антонюка Валерія Вікторовича на 3-й курс 

1-го семестру заочної форми здобуття освіти на контрактній основі інституту

Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії спеціальності 192 –

Будівництво та цивільна інженерія.

1.4. Поступила заява Єрмакова Юрія Васильовича з проханням 

поновити його на 3-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 Єрмакова Юрія Васильовича на 3-й курс 

1-го семестру заочної форми здобуття освіти на контрактній основі інституту

Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії спеціальності 192 –

Будівництво та цивільна інженерія.

ВИСТУПИЛИ: 

Дзюба С. В. – директор Центру післядипломної освіти доповів: 

1.5. Поступила заява Виноградової Катерини Володимирівни з 

проханням поновити її на навчання до Центру післядипломної освіти заочної 

форми здобуття освіти на контрактній основі спеціальності 192 – 
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Будівництво та цивільна інженерія освітньої програми Промислове та 

цивільне будівництво. 

ВИРІШИЛИ: поновити Виноградову Катерину Володимирівну на 

навчання до Центру післядипломної освіти заочної форми здобуття освіти на 

контрактній основі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія 

освітньої програми Промислове та цивільне будівництво. 

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

контрактній основі. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В. Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

2.1. Поступила заява Максимця Дениса Сергійовича з проханням 

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

контрактній основі інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної 

інженерії спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. 

ВИРІШИЛИ: поновити Максимця Дениса Сергійовича на 2-й курс 

3-го триместру денної форми здобуття освіти на контрактній основі

інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії спеціальності

192 – Будівництво та цивільна інженерія.

2.2. Поступила заява Ороса Олександра Михайловича з проханням 

поновити його на 3-й курс 1-го семестру денної форми здобуття освіти на 

контрактній основі інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної 

інженерії спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. 

ВИРІШИЛИ: поновити Ороса Олександра Михайловича на 3-й курс 

1-го семестру денної форми здобуття освіти на контрактній основі інституту

Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії спеціальності 192 –

Будівництво та цивільна інженерія.
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3. СЛУХАЛИ: щодо переведення між закладами вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ: 

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

та інформаційних технологій доповіла: 

3.1. Поступила заява Єжова Кирила Михайловича з проханням 

перевести його за навчанням з Одеського національного університету ім. І. І. 

Мечникова до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 

інститут навчально-наукового інституту Бізнесу та інформаційних 

технологій на спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології денної 

форми навчання. 

ВИРІШИЛИ: перевести Єжова Кирила Михайловича за навчанням з 

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова до Одеської 

державної академії будівництва та архітектури в інститут навчально-

наукового інституту Бізнесу та інформаційних технологій на спеціальність 

126 – Інформаційні системи та технології денної форми навчання. 

4. СЛУХАЛИ: щодо допуску вступників до складання фахових

вступних випробувань до Центру післядипломної освіти. 

ВИСТУПИЛИ: 

Дзюба С. В. – директор Центру післядипломної освіти доповів: 

4.1. Пропоную допустити вступників згідно з Додатком 1 до складання 

фахових вступних випробувань, які подали заяви до Центру післядипломної 

освіти. 

ВИРІШИЛИ: допустити вступників згідно з Додатком 1 до складання 

фахових вступних випробувань, які подали заяви до Центру післядипломної 

освіти. 

5. СЛУХАЛИ: щодо зрахування вступників на ступінь вищої освіти

Бакалавр на базі повної загально середньої освіти за кошти фізичних осіб за 

іншою конкурсною пропозицією. 
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ВИСТУПИЛИ: 

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

5.1. Відповідно до п. 13.5 Розділу XIII Правил прийому до Одеської 

державної академії будівництва та архітектури у разі відсутності 

претендентів з числа вступників, які подавали заяву на відповідну конкурсну 

пропозицію та були допущені до участі у конкурсі, на звільнені в порядку, 

передбаченому в пунктах 13.2, 13.3 та 13.4 зазначеного розділу, місця 

дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу 

вищої освіти за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення 

заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

У зв’язку з відсутністю інших претендентів та збігом вступних 

випробувань пропоную перенести заяву (за згодою особи) з ID 7872952 

Витвицької Яни Олександрівни з конкурсної пропозиції «Небюджетна. 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація бакалавр на 

базі ПЗСО денна» на конкурсну пропозицію «Небюджетна. Архітектура та 

містобудування бакалавр на базі ПЗСО денна» та зарахувати її з «21» вересня 

2020 року студенткою 1-го курсу спеціальності 191 – Архітектура та 

містобудування за денною формою навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: у зв’язку з відсутністю інших претендентів та збігом 

вступних випробувань перенести заяву (за згодою особи) з ID 7872952 

Витвицької Яни Олександрівни з конкурсної пропозиції «Небюджетна. 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація бакалавр на 

базі ПЗСО денна» на конкурсну пропозицію «Небюджетна. Архітектура та 

містобудування бакалавр на базі ПЗСО денна» та зарахувати її з «21» вересня 

2020 року студенткою 1-го курсу спеціальності 191 – Архітектура та 

містобудування за денною формою навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

Голова Приймальної комісії А. Ковров 

Відповідальний секретар С. Гедулян 
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Додаток 1 
до Протоколу засідання ПК 

№36 від 08.09.2020 р. 

 

ID заяви Назва конкурсної пропозиції Вступник 

8466145 Небюджетна. Магістр Архітектура будівель і споруд. Друга вища освіта Кислинська Анна Олександрівна 

8466104 Небюджетна. Магістр Архітектура будівель і споруд. Друга вища освіта Корнієнко Аркадій Валерійович 

8466161 Небюджетна. Магістр Архітектура будівель і споруд. Друга вища освіта Романчиков Юрій Олександрович 

8454508 Небюджетна. Магістр Архітектура будівель і споруд. Друга вища освіта Стацюк Олександр Анатолійович 

 


