ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИДНIПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ БУДIВНИЦТВА ТА
АРХIТЕКТУРИ»
ПРОТОКОЛ № 3
засідання приймальної комісії
м. Дніпро

14 грудня 2017 р.

Були присутні члени приймальної комісії.
Голова приймальної комісії – Большаков В.І., ректор академії, професор
Заступники голови приймальної комісії:
1.
Дікарєв Б.М. – проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних
зв'язків, професор;
2.
Рижков І.В. – проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, доцент;
3.
Савицький М.В. – проректор з наукової роботи, професор;
Відповідальний секретар приймальної комісії – Петренко В.О., доцент каф. ОВЯПС
Заступники відповідального секретаря:
1.
Бабенко В.А. – доц. каф. українознавства;
2.
Голякова І.В. – доц. каф. ОВЯПС
3.
Карасьов О.Г. – доц. каф. БЖ
4.
Левченко Л.М. – замісник директора ННЦЗДО
5.
Лиходій О.С. – ас. каф. ЕРМ
6.
Морозова Є.П. – доц. каф. ОЕіУПП;
7.
Нестерова О.В. – доц. каф ВВГ
Уповноважені особи приймальної комісії з питань прийняття та розгляду
електронних заяв:
1.
Пономарьов С.Б. – в.о.начальника учбово-методичного відділу
2.
Яновська Т.В. – провідний інженер НМВК
Члени приймальної комісії:
1.
Дерев'янко В.М.
- директор ІЕБЖДБ, професор;
2.
Заренбін В.Г.
- декан механічного факультету, професор;
3.
БілоконьА.І.
- декан будівельного факультету, професор
4.
Соколов І.А.
- декан факультету ПЦБ, професор;
5.
Челноков О.В.
- декан архітектурного факультету, професор;
6.
Фісуненко П.А.
- декан економічного факультету, доцент;
7.
Папірник Р.Б.
- директор ННЦЗіДО, доцент;
8.
Ковтун-Горбачова Т.А.
- заступник декана будівельного факультету,
доцент;
9.
Пономарьова О. А. - заступник декана механічного факультету, доцент
10.
Ярова Т.П. - заступник декана архітектурного факультету, ст.викладач;
11.
Чередніченко Л.А. - голова профкому, доцент;
12.
Тютерева В.І. - голова комітету Ради академії по роботі з молоддю.
Всього 24 чол.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження Пропозицій щодо мінімальних та максимальних обсягів державного
замовлення в 2018 році підготовки фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти у ДВНЗ ПДАБА.

2. Про затвердження Правил прийому до ДВНЗ ПДАБА в 2018 році.
3.
Про затвердження складу атестаційних комісій для прийому для здобуття вищої
освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України.
4. Про затвердження складу апеляційних комісій для проведення фахових вступних
випробувань на підготовку фахівців за ступенями бакалавра і магістра на факультетах.
5. Про затвердження Положенням про Всеукраїнські олімпіади ПДАБА для професійної
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти та предметнометодичних комісій для організації та проведення Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ
ПДАБА для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої
освіти.
6. Про затвердження Матеріалів для проведення Всеукраїнської олімпіади ПДАБА для
вступників на основі повної загальної середньої освіти на 2018 рік
7. Про затвердження Положення про фахову атестаційну комісію ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури» у 2018 році.
8. Про затвердження Положення про предметну екзаменаційну комісію ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» у 2018 році.
9. Про затвердження Положення про апеляційну комісію ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури» у 2018 році.
10.
Про затвердження Положення про відбіркову комісію ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури» у 2018 році.
СЛУХАЛИ: 1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Петренко В.О.,
який повідомив, що секретаріат приймальної комісії розробив Пропозиції щодо
мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2018 році підготовки
фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у ДВНЗ ПДАБА
відповідно вимогам Умов прийому до вищих навчальних закладів України,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року за
№ 1378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 14 листопада 2017 року за № 1396/31264.
УХВАЛИЛИ: 1. Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного
замовлення в 2018 році підготовки фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти у ДВНЗ ПДАБА затвердити.
2. Інформацію про Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного
замовлення в 2018 році підготовки фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти у ДВНЗ ПДАБА довести до відома вступників через сайт академії.
СЛУХАЛИ: 2. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Петренко В.О.,
який повідомив, що секретаріат приймальної комісії розробив Правила прийому до ДВНЗ
ПДАБА в 2018 році. При розробці цих Правил секретаріат керувався основними
положеннями Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року за № 1378,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції 14 листопада 2017 року за № 1396/31264.
УХВАЛИЛИ: 2. Правила прийому до ДВНЗ «Придніпровська Державна академія
будівництва та архітектури» на 2018 рік затвердити.
2.Інформацію про Правила прийому до академії в 2018 році довести до відома вступників
через засоби масової інформації та сайт академії.
СЛУХАЛИ: 3. Інформацію відповідального секретаря Петренко В.О., який повідомив, що
згідно з «Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України»
необхідно створення атестаційних комісій для прийому для здобуття вищої освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території України.
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад атестаційних комісій для прийому для
здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України.

СЛУХАЛИ: 4. Інформацію відповідального секретаря Петренко В.О., який повідомив, що
згідно з «Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України» для
вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників під час проведення фахових
вступних випробувань на підготовку фахівців за ступенями бакалавра і магістра на
факультетах академії необхідно створити апеляційні комісії. В.О. Петренко ознайомив
членів приймальної комісії з рекомендованим складом апеляційних комісій і запропонував
їх затвердити.
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад апеляційної комісії для проведення
фахових вступних випробувань на підготовку фахівців за ступенями бакалавра і магістра
на факультетах академії на 2018 рік.
СЛУХАЛИ: 5. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Петренко В.О.,
який повідомив, що секретаріат приймальної комісії розробив Положення про
Всеукраїнські олімпіади ПДАБА для професійної орієнтації вступників на основі повної
загальної середньої освіти відповідно вимогам наказу від 12 грудня 2016 року за № 11587,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10 січня 2017 року за № 16/29884.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Положенням про Всеукраїнські олімпіади ПДАБА для професійної
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
2. Затвердити предметно-методичні комісії з математики, української мови та літератури,
іноземних мов та фізики.
Затвердити предметно-методичні комісії у складі:
З математики
Голова комісії:
Чумак Л.О.
- доцент кафедри вищої математики
Члени комісії.
Піскунов В.І.
- доцент кафедри вищої математики
Долгова І.М.
- доцент кафедри вищої математики
З української мови і літератури
Голова комісії:
Євсєєва Г.П.
- професор кафедри українознавства
Члени комісії:
Бараннік О.Ю.
- доцент кафедри українознавства
Богуславська Л.Г. - доцент кафедри українознавства
Ткач О.В.
- ст. викладач кафедри українознавства
Омелян-Скирта Н.Г. - асистент кафедри українознавства
З іноземних мов
Голова комісії:
Яковишена Н.Ю. - зав.кафедрою ІНІМ
Члени комісії:
Дегтярьова Ю.В.
- доцент кафедри ІНІМ
Ляпічева О.Л.
- доцент кафедри ІНІМ
Горчіліна А.О.
- викладач кафедри ІНІМ
З фізики:
Голова комісії:
Карасьов Г.Г. - доцент кафедри фізики
Члени комісії:
Волнянська І.П.
- старший викладач кафедри фізики
Соколовський С.О. - доцент кафедри фізики
СЛУХАЛИ: 6. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Петренко В.О.,
який ознайомив членів приймальної комісії з матеріалами для проведення Всеукраїнської
олімпіади ПДАБА для вступників на основі повної загальної середньої освіти на 2018 рік і
запропонував затвердити їх.

