
ПРОТОКОЛ № 32 

засідання приймальної комісії  

Одеської державної академії будівництва та архітектури 

від 17 серпня 2021 року. 

 

 

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

А.І., Дзюба С.В., Уреньов В.П., Варич А.С., Гара О.А., Піщева Т.І., Гнип О.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Зарахування вступників на ступінь вищої освіти Бакалавр на базі 

повної загальної середньої освіти, денної форми навчання за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Зарахування вступників на ступінь вищої освіти Бакалавр на базі 

повної загальної середньої освіти, заочної форми навчання за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб. 

3. Щодо переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти. 

4. Зарахування вступників на ступінь вищої освіти Магістр на базі 

Бакалавр денної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб. 

5. Зарахування вступників на ступінь вищої освіти Магістр на базі 

Бакалавр заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб. 

6. Щодо переведення зі спеціальності на спеціальність. 

7. Щодо поновлення на денну форму здобуття освіти на денну форму 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

8. Щодо поновлення на заочну форму здобуття освіти на заочну форму 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

9. Щодо переведення з денної форми навчання на заочну за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 



1. СЛУХАЛИ: щодо зарахування вступників на ступінь вищої освіти 

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти, денної форми навчання за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Луцкін Є.С.  – відповідальний секретар Приймальної комісії доповів: 

 

1.1. На підставі Правил прийому до Одеської державної академії 

будівництва та архітектури у 2021 році пропоную зарахувати вступників на 

ступінь вищої освіти Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти, 

денної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

згідно з Додатком 1. 

 

ВИРІШИЛИ: зарахувати вступників на ступінь вищої освіти Бакалавр 

на базі повної загальної середньої освіти, денної форми навчання за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з Додатком 1. 

 

2. СЛУХАЛИ: щодо зарахування вступників на ступінь вищої освіти 

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти, заочної форми навчання 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Луцкін Є.С.  – відповідальний секретар Приймальної комісії доповів: 

 

2.1. На підставі Правил прийому до Одеської державної академії 

будівництва та архітектури у 2021 році пропоную зарахувати вступників на 

ступінь вищої освіти Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти, 

заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

згідно з Додатком 2. 

 



ВИРІШИЛИ: зарахувати вступників на ступінь вищої освіти Бакалавр 

на базі повної загальної середньої освіти, заочної форми навчання за рахунок 

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

 

3. СЛУХАЛИ: щодо переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Луцкін Є.С.  – відповідальний секретар Приймальної комісії доповів: 

 

3.1. На підставі розділу ХІІ Правил прийому до Одеської державної 

академії будівництва та архітектури у 2021 році, розділу ХІІ Умов прийому 

на навчання до вищих навчальних закладів України в 2021 році перевести на 

вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної 

середньої освіти. згідно з Додатком 3. 

 

ВИРІШИЛИ: перевести на вакантні місця державного замовлення осіб, 

які зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб на основі повної загальної середньої освіти. згідно з Додатком 3. 

 

4. СЛУХАЛИ: щодо зарахування вступників на ступінь вищої освіти 

Магістр на базі Бакалавр денної форми навчання за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Луцкін Є.С.  – відповідальний секретар Приймальної комісії доповів: 

 

4.1. На підставі Правил прийому до Одеської державної академії 

будівництва та архітектури у 2021 році пропоную зарахувати вступників на 



ступінь вищої освіти Магістр на базі Бакалавр денної форми навчання за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з Додатком 4. 

 

ВИРІШИЛИ: зарахувати вступників на ступінь вищої освіти Магістр на 

базі Бакалавр денної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб згідно з Додатком 4. 

 

5. СЛУХАЛИ: щодо зарахування вступників на ступінь вищої освіти 

Магістр на базі Бакалавр заочної форми навчання за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Луцкін Є.С.  – відповідальний секретар Приймальної комісії доповів: 

 

5.1. На підставі Правил прийому до Одеської державної академії 

будівництва та архітектури у 2021 році пропоную зарахувати вступників на 

ступінь вищої освіти Магістр на базі Бакалавр заочної форми навчання за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з Додатком 5. 

 

ВИРІШИЛИ: зарахувати вступників на ступінь вищої освіти Магістр на 

базі Бакалавр заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб згідно з Додатком 5. 

 

6. СЛУХАЛИ: щодо переведення зі спеціальності на спеціальність. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Варич А.С.  – заступник директора Архітектурно-художнього інституту 

доповіла: 

 

6.1. Поступила заява Верменчук Тетяни Сергіївни з проханням 

перевести з спеціальності 191 Архітектура та містобудування на 



спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація на денну форму навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб ступеня вищої освіти бакалавр. 

 

ВИРІШИЛИ: перевести Верменчук Тетяну Сергіївну з спеціальності 

191 Архітектура та містобудування на спеціальність 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на денну форму навчання за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб ступеня вищої освіти 

бакалавр. 

 

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

денну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

7.1. Поступила заява Лемехи Артемія Геннадійовича з проханням 

поновити на 4 курс Інженерно-будівельного інституту, денної форми 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, ступеня вищої 

освіти бакалавр, спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія. 

 

ВИРІШИЛИ поновити Лемеху Артемія Геннадійовича на 4 курс 

Інженерно-будівельного інституту, денної форми навчання за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, 

спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В. Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

 



7.2. Поступила заява Колісника Антона Миколайовича з проханням 

поновити на 4 курс інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної 

інженерії денної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 192 - 

Будівництво та цивільна інженерія. 

 

ВИРІШИЛИ поновити Колісника Антона Миколайовича на 4 курс 

інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії денної форми 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, ступеня вищої 

освіти бакалавр, спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія. 

 

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

заочну форму здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В. Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

 

8.1. Поступила заява Урсуленко Олександра Миколайовича з 

проханням поновити на 2 курс інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії, заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 192 - 

Будівництво та цивільна інженерія. 

 

ВИРІШИЛИ поновити Урсуленко Олександра Миколайовича на 2 

курс інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, заочної 

форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, ступеня 

вищої освіти бакалавр, спеціальності 192 - Будівництво та цивільна 

інженерія. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В. Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

 

8.2. Поступила заява Іванова Михайла Валерійовича з проханням 

поновити на 3 курс інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної 

інженерії, заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 192 - 

Будівництво та цивільна інженерія. 

 

ВИРІШИЛИ поновити Іванова Михайла Валерійовича на 3 курс 

інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, заочної форми 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, ступеня вищої 

освіти бакалавр, спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В. Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

 

8.3. Поступила заява Щепотіна Дмитра Костянтиновича з проханням 

поновити на 4 курс інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної 

інженерії, заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 194 - 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. 

 

ВИРІШИЛИ поновити Щепотіна Дмитра Костянтиновича на 4 курс 

інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, заочної форми 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, ступеня вищої 

освіти бакалавр, спеціальності 194 - Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Ісаєв В. Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії доповів: 

 

8.4. Поступила заява Данилевського Максима Сергійовича з 

проханням поновити на 6 курс інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії, заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 192 - 

Будівництво та цивільна інженерія. 

 

ВИРІШИЛИ поновити Данилевського Максима Сергійовича на 6 

курс інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, заочної 

форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, ступеня 

вищої освіти бакалавр, спеціальності 192 - Будівництво та цивільна 

інженерія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Педько І.А. – директор Навчально-наукового інституту бізнесу та 

інформаційних технологій доповіла: 

 

8.5. Поступила заява Головерди Андрія Михайловича з проханням 

поновити на 3 курс Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних 

технологій, заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 073 - 

Менеджмент. 

 

ВИРІШИЛИ поновити Головерду Андрія Михайловича на 3 курс 

інституту Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних 

технологій, заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 



юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 073 - 

Менеджмент. 

 

9. СЛУХАЛИ: щодо переведення з денної форми навчання на заочну за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Педько І.А. – директор Навчально-наукового інституту бізнесу та 

інформаційних технологій доповіла: 

 

9.1. Поступила заява Татарчук Дар`ї Денисовни з проханням перевести 

з денної форми навчання на заочну Навчально-наукового інституту бізнесу та 

інформаційних технологій, заочної форми навчання за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, 

спеціальності 073 - Менеджмент. 

 

ВИРІШИЛИ перевести Татарчук Дар`ю Денисовну з денної форми 

навчання на заочну Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних 

технологій, заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 073 - 

Менеджмент. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Педько І.А. – директор Навчально-наукового інституту бізнесу та 

інформаційних технологій доповіла: 

 

9.2. Поступила заява Щербанюк Діани Павлівни з проханням 

перевести з денної форми навчання на заочну Навчально-наукового інституту 

бізнесу та інформаційних технологій, заочної форми навчання за рахунок 



коштів фізичних та/або юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, 

спеціальності 075 - Маркетинг. 

 

ВИРІШИЛИ перевести Щербанюк Діану Павлівну з денної форми 

навчання на заочну Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних 

технологій, заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальності 075 - 

Маркетинг. 

 

 

 

  



Додаток 1  

до Протоколу засідання ПК  

№32 від 17.08.2021 р. 

 

Списки рекомендованих до зарахування вступників на ступінь вищої освіти 

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти, за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб за спеціальностями: 

 

073 Менеджмент (денна) 
Ід 

заявки 
Спеціальність 

Форма 

навчання 
Вступник 

9831397 073 Менеджмент Денна Ходневич Анжеліка Олександрівна 20.01.2004 

 

075 Маркетинг (денна) 
Ід 

заявки 
Спеціальність 

Форма 

навчання 
Вступник 

9431803 075 Маркетинг Денна Токаренко Ольга Борисівна 17.04.2004 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна) 
Ід 

заявки 
Спеціальність 

Форма 

навчання 
Вступник 

9078148 
076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
Денна Домбровський Євген Олегович 04.03.2003 

 

191 Архітектура та містобудування (денна) 
Ід 

заявки 
Спеціальність 

Форма 

навчання 
Вступник 

8809118 
191 Архітектура та 

містобудування 
Денна Чумакова Софія Віталіївна 21.10.2004 

8824223 
191 Архітектура та 

містобудування 
Денна Юдченко Софія Михайлівна 05.10.2004 

 

192 Будівництво та цивільна інженерія (денна) 
Ід 

заявки 
Спеціальність 

Форма 

навчання 
Вступник 

9045083 
192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
Денна Георгієв Іван Олексійович 05.06.2004 

9469763 
192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
Денна Дейнеко Олександр Іванович 05.11.2003 

9259340 
192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
Денна Юніченко Георгій Сергійович 09.10.2001 

 

 

  



Додаток 2  

до Протоколу засідання ПК  

№32 від 17.08.2021 р. 

 

Списки рекомендованих до зарахування вступників на ступінь вищої освіти 

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти, за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб за спеціальностями: 

 

192 Будівництво та цивільна інженерія (заочна) 
Ід 

заявки 
Спеціальність 

Форма 

навчання 
Вступник 

10151695 192 Будівництво та цивільна інженерія Заочна Дога Іван Миколайович 21.03.1985 

8950261 192 Будівництво та цивільна інженерія Заочна Руснак Денис Ігорович 08.07.1989 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 3  

до Протоколу засідання ПК  

№32 від 17.08.2021 р. 

 

Списки осіб переведених на вакантні місця державного замовлення, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на ступінь вищої освіти 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (денна) 
№ Прізвище, ім’я та по-батькові Конкурсний бал 

1.  Нагорнюк Владислав Сергійович  136.553 

2.  Козлова Марія Костянтинівна  135.616 

3.  Новгородов Костянтин Костянтинович 135.512 

4.  Бежинар Максим Андрійович  134.095 

 
 

  



Додаток 4  

до Протоколу засідання ПК  

№32 від 17.08.2021 р. 

 

Списки рекомендованих до зарахування вступників на ступінь вищої освіти Магістр 

на базі Бакалавр, за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальностями: 

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна) 
Ід 

заявки 
Назва КП 

Форма 

навчання 
Вступник 

9644461 
Образотворче мистецтво магістр 

професійний денна 
Денна 

Заражевський Едуард Анатолійович 

08.09.1999 

 

 

192 Будівництво та цивільна інженерія (денна) 
Ід 

заявки 
Назва КП 

Форма 

навчання 
Вступник 

9685029 

Технології будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів магістр професійний 

денна 

Денна 
Чебикін Володимир Вікторович 

03.03.1993 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Ід 

заявки 
Назва КП 

Форма 

навчання 
Вступник 

9734053 
Економіка будівельного підприємства 

магістр професійний денна 
Денна 

Панова Тетяна Борисівна 

17.05.2000 

9559380 
Економіка будівельного підприємства 

магістр професійний денна 
Денна 

Дімова Анастасія Віталіївна 

04.11.1999 

9591499 
Економіка будівельного підприємства 

магістр професійний денна 
Денна 

Посайда Данило Вадимович 

29.10.1999 

 

 

 

  



Додаток 5  

до Протоколу засідання ПК  

№32 від 17.08.2021 р. 

 

Списки рекомендованих до зарахування вступників на ступінь вищої освіти Магістр 

на базі Бакалавр, за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальностями: 

 

192 Будівництво та цивільна інженерія (заочна) 
Ід 

заявки 
Назва КП 

Форма 

навчання 
Вступник 

9117925 
Автомобільні дороги та аеродроми магістр 

професійний заочна 
Заочна 

Мацулевич Євгеній Євгенович 

02.01.1997 

 

193 Геодезія та землеустрій (заочна) 
Ід 

заявки 
Назва КП 

Форма 

навчання 
Вступник 

9556640 Геодезія магістр професійний заочна Заочна 
Бондаренко Діана Володимирівна 

06.05.2000 

 

 

 


