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ПРОТОКОЛ № 41 

засідання приймальної комісії 

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

від 22 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. Зарахування вступників на ступінь вищої освіти Бакалавр на базі

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних осіб. 

2. Зарахування вступників на ступінь вищої освіти Магістр на базі

ступеня вищої освіти Бакалавр за кошти фізичних осіб. 

3. Щодо поновлення на денну форму здобуття освіти на контрактній

основі. 

1. СЛУХАЛИ: щодо зарахування вступників на ступінь вищої освіти

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних осіб. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

1.1. На підставі Правил прийому до Одеської державної академії 

будівництва та архітектури у 2020 році пропоную зарахувати з 21.09.2020 

року вступників на ступінь вищої освіти Бакалавр на базі повної загальної 

середньої освіти, які виконали вимоги до зарахування, студентами 1 курсу 

денної та заочної форми здобуття освіти за відповідними спеціальностями за 

кошти фізичних осіб згідно з Додатком 1. 

ВИРІШИЛИ: зарахувати з 21.09.2020 року вступників на ступінь вищої 

освіти Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти, які виконали 

вимоги до зарахування, студентами 1 курсу денної та заочної форми здобуття 

освіти за відповідними спеціальностями за кошти фізичних осіб згідно з 

Додатком 1. 

2. СЛУХАЛИ: щодо зарахування вступників на ступінь вищої освіти

Магістр на базі ступеня вищої освіти Бакалавр за кошти фізичних осіб. 
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ВИСТУПИЛИ: 

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

2.1. На підставі Правил прийому до Одеської державної академії 

будівництва та архітектури у 2020 році пропоную зарахувати з 21.09.2020 

року вступників на ступінь вищої освіти Магістр на базі ступеня вищої освіти 

Бакалавр за кошти фізичних осіб, які виконали вимоги до зарахування, 

студентами 1 курсу заочної форми здобуття освіти за відповідними 

спеціальностями за кошти фізичних осіб згідно з Додатком 2. 

ВИРІШИЛИ: зарахувати з 21.09.2020 року вступників на ступінь вищої 

освіти Магістр на базі ступеня вищої освіти Бакалавр за кошти фізичних осіб, 

які виконали вимоги до зарахування, студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти за відповідними спеціальностями за кошти фізичних осіб 

згідно з Додатком 2. 

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

контрактній основі. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В. Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

3.1. Поступила заява Голапова Ісі Фіраміна 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 Голапова Ісі Фіраміна 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. 

Голова Приймальної комісії А. Ковров 

Відповідальний секретар С. Гедулян 
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Додаток 1 
до Протоколу засідання ПК 

№41 від 22.09.2020 р. 

 

191 Архітектура та 

містобудування 
Державна  Бакалавр Денна 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 з

ая
в
и

 в
 Є

Д
Е

Б
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 

к
о
н

к
у
р

сн
и

й
 б

ал
 

8301743 Абу Хашабе Фатіма Абдульазіз 51864883 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

0119659 Архітектура та 
містобудування 

166,566 

7601240 Алімова Єлизавета Леонідівна 50824384 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

0130772 Архітектура та 
містобудування 

152,694 

191 Архітектура та 

містобудування 
Державна  Бакалавр Денна 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 з

ая
в
и

 в
 Є

Д
Е

Б
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 

к
о
н

к
у
р

сн
и

й
 б

ал
 

7767792 Пєткова Дарина Олександрівна 51846501 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

0225916 Архітектура та 
містобудування 

148,818 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Державна  Бакалавр Заочна 
кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 з

ая
в
и

 в
 Є

Д
Е

Б
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 

к
о
н

к
у
р

сн
и

й
 б

ал
 

7769612 Тімановський Володимир Володимирович 51812031 MK 

30.07.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної 
загальної середньої 

освіти 

0216512 Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 
діяльність 

119,901 
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Додаток 2 
до Протоколу засідання ПК 

№41 від 22.09.2020 р. 

 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 
Державна  Магістр Заочна 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 з

ая
в
и

 в
 Є

Д
Е

Б
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 к

о
н

к
у
р

сн
и

й
 б

ал
 

7151161 Зінченко Владислав Олександрович 235025 B20 01.07.2020 

Диплом бакалавра 

  Організація 

технічного 

нагляду в 
будівництві 

273 

 


