ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИДНIПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ БУДIВНИЦТВА ТА
АРХIТЕКТУРИ»
ПРОТОКОЛ № 4
засідання приймальної комісії
м. Дніпро

25 січня 2018 р.

Були присутні члени приймальної комісії.
Заступники голови приймальної комісії:
1.
Верхоглядова Н.І. – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи;
2.
Дікарєв Б.М. – проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних
зв'язків, професор;
3.
Рижков І.В. – проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, доцент;
Відповідальний секретар приймальної комісії – Петренко В.О., доцент каф. ОВЯПС
Заступники відповідального секретаря:
1.
Голякова І.В. – доц. каф. ОВЯПС
2.
Левченко Л.М. – замісник директора ННЦЗДО
3.
Лиходій О.С. – ас. каф. ЕРМ
4.
Морозова Є.П. – доц. каф. ОЕіУПП;
5.
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.
Ярова Т.П. - заступник декана архітектурного факультету, ст.викладач;
9.
Чередніченко Л.А. - голова профкому, доцент;
10.
Гаврюшова В.І.
- голова комітету Ради академії по роботі з молоддю.
Всього 20 чол.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження складу організаційного комітету, який відповідає за організаційне та
методичне проведення Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу ПДАБА для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
2. Про затвердження складу відбіркової комісії для прийому та обробки документів
вступників на підготовку фахівців за ступенями бакалавра і магістра на факультетах
академії.
3.
Про затвердження предметно - екзаменаційної комісії для прийому вступних
випробувань (оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що
проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з

конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, чи тощо)
в 2018 році.
4.
Про затвердження складу фахових атестаційних комісій для проведення фахових
вступних випробувань на підготовку фахівців за ступенем магістра на факультетах
академії.
СЛУХАЛИ: 1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Петренко
В.О., який ознайомив членів приймальної комісії з наказом Міністерства освіти і науки
України з наказом від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884., в якому пропонується при організації
та проведенні Всеукраїнської олімпіади у ВНЗ ПДАБА для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти керуватися Положенням про
Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти, що затверджені цим наказом.
Відповідно вимогам цього наказу необхідно затвердити склад організаційного комітету з
проведення Всеукраїнської олімпіади.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити склад організаційного комітету ПДАБА з проведення Всеукраїнської
олімпіади у складі:
Голова – Большаков В.I., ректор академiї, профессор
Заступники:
Верхоглядова Н.І. - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи;
Рижков І.В. - проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, доцент;
Петренко В.О. – декан факультету ЦІтаЕ, доцент, відповідальний секретар
приймальної комісії;
Нажа П.М. – голова комітету з профорієнтаційної роботи, доцент;
Качур С.М. - керівник підготовчих курсів
СЛУХАЛИ: 2. Інформацію відповідального секретаря Петренко В.О., який виклав
пропозиції секретаріату приймальної комісії щодо складу відбіркової комісії для прийому
та обробки документів вступників на підготовку фахівців за ступенями бакалавра і
магістра на факультетах академії на 2018 рік.
УХВАЛИЛИ: Пропозиції секретаріату приймальної комісії щодо складу відбіркової
комісії для прийому та обробки документів вступників на підготовку фахівців за
ступенями бакалавра і магістра на факультетах академії на 2018 рік затвердити.
СЛУХАЛИ: 3. Інформацію відповідального секретаря Петренко В.О., який повідомив, що
згідно з «Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України» для
організації та проведення вступних випробувань для вступників на основі ПЗСО та
додаткових вступних іспитів для здобуття ступеня магістра, згідно з Правилами прийому
до ДВНЗ ПДАБА у 2018 році необхідно створення предметно-екзаменаційних комісій для
проведення вступних випробувань для вступників на основі ПЗСО та додаткових
вступних іспитів для здобуття ступеня магістра.
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований склад предметно-екзаменаційних комісій для
проведення вступних випробувань для вступників на основі ПЗСО та додаткових
вступних іспитів для здобуття ступеня магістра.
СЛУХАЛИ: 4. Інформацію відповідального секретаря Петренко В.О., який повідомив, що
згідно з «Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України» для
організації проведення вступних випробувань на підготовку фахівців за ступенем магістра

