
ПРОТОКОЛ № 28 

засідання приймальної комісії  

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

від 06 серпня 2021 року. 

 

 

Присутні: Ковров А.В., Крутій Ю.С., Луцкін Є.С., Педько І.А., Ісаєв 

В.Ф., Костюк А.І., Дзюба С.В., Уреньов В.П., Варич А.С., Суханов В.Г., 

Піщева Т.І., Гнип О.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Зарахування вступників на ступінь доктора філософії за денною 

формою навчання за кошти державного бюджету. 

2. Зарахування вступників на ступінь доктора філософії за денною 

формою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

1. СЛУХАЛИ: щодо зарахування вступників на ступінь доктора 

філософії за денною формою навчання за кошти державного бюджету. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гнип О.П. – завідуюча відділом аспірантури і докторантури доповіла: 

 

1.1. На підставі Правил прийому до Одеської державної академії 

будівництва та архітектури у 2021 році пропоную зарахувати вступників на 

здобуття ступеня доктора філософії за денною формою навчання за 

відповідними спеціальностями за кошти державного бюджету згідно з 

Додатком 1. 

 

ВИРІШИЛИ: зарахувати вступників на здобуття ступеня доктора 

філософії за денною формою навчання за відповідними спеціальностями за 

кошти державного бюджету згідно з Додатком 1. 

 



2. СЛУХАЛИ: щодо зарахування вступників на ступінь доктора 

філософії за денною формою навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гнип О.П. – завідуюча відділом аспірантури і докторантури доповіла: 

 

2.1. На підставі Правил прийому до Одеської державної академії 

будівництва та архітектури у 2021 році пропоную зарахувати вступників на 

здобуття ступеня доктора філософії за денною формою навчання за 

відповідними спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

згідно з Додатком 2. 

 

ВИРІШИЛИ: зарахувати вступників на здобуття ступеня доктора 

філософії за денною формою навчання за відповідними спеціальностями за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. згідно з Додатком 2. 

 

Голова приймальної комісії      А. Ковров 

 

 

Відповідальний секретар       Є. Луцкін 

 

  



Додаток 1  

до Протоколу засідання ПК  

№28 від 06.08.2021 р. 

 

Списки рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету 

вступників для здобуття ступеня доктора філософії за денною формою навчання 

замовлення: 

 

191 «Архітектура та містобудування»: 

1. Приступлюк Богдан Олегович; 

2. Уманенко Ілля Володимирович; 

3. Кондратюк Володимир Михайлович; 

4. Арабаджи Валерія Євгенівна; 

5. Шпанюк Іван Миколайович. 

 

192 «Будівництво та цивільна інженерія»: 

1. Гедулян Дар’я Юріївна; 

2. Якименко Юрій Андрійович; 

3. Попаденко Андрій Олександрович; 

4. Волощук Вадим Віталійович; 

5. Метлицький Віталій Вікторович; 

6. Кравчук Вадим Григорович – 13,891; 

7. Бурдейний Ю.С.; 

8. Патрашку Євген Вікторович; 

9. Фіногенов Олег Ігорович ; 

10. Тихонюк Сергій Анатолійович; 

11. Голубенко Андрій Вікторович; 

12. Давідчук Владислав Геннадійович; 

13. Черкай Єгор Олександрович; 

14. Клюй Оксана Віталіївна. 

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: 

1. Теорло Наталя Анатоліївна 

  



Додаток 2 

до Протоколу засідання ПК  

№28 від 06.08.2021 р. 

 

Списки рекомендованих до зарахування за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб вступників для здобуття ступеня доктора філософії заочною 

формами навчання: 

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: (заочна форма): 

1. Васильєв Лев Сергійович. 

 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» (заочна форма): 
1. Кітаєв Андрій Андрійович. 

  

 


