
 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИДНIПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ БУДIВНИЦТВА ТА 

АРХIТЕКТУРИ» 

ПРОТОКОЛ  № 39 

засідання приймальної комісії 

 

м. Дніпро                                                                30 липня 2018 р. 

 

 

Були присутні  члени приймальної комісії. 

Голова приймальної комісії – Верхоглядова Н.І. –в.о. ректора академії, професор 

Заступники голови приймальної комісії: 

1. Дікарєв Б.М. – проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв'язків, 

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. – заступник 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 

Члени приймальної комісії: 

1. Дерев'янко В.М. - директор ІЕБЖДБ, професор; 

2. Соколов І.А.  - декан факультету ПЦБ, професор; 

3. Фісуненко П.А. - декан економічного факультету, доцент; 

4. Челноков О.В. - декан архітектурного факультету, професор; 

5. Папірник Р.Б. - директор ННЦЗіДО, доцент; 

6. Ковтун-Горбачова Т.А. - заступник декана будівельного факультету, доцент; 

7. Пономарьова О. А. - заступник декана механічного факультету, доцент 

Всього 17. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1.Про відповідність вступників - іноземців встановленим умовам прийому на навчання 

 

CЛУХАЛИ:1. Інформацію заступника голови приймальної комісії Дікарева Б.М., який 

повідомив, що на підставі Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства 

запрошень на навчання в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.11.2013 р. за № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 25.11.2013 р. за № 2004/24536, потрібно розглянути питання щодо відповідності 

вступників-іноземців встановленим умовам прийому на навчання. Він ознайомив членів 

приймальної комісії з документами (паспорт, документ про отриману освіту, додаток до 

документа про освіту) громадян-іноземців, які виявили бажання навчатися в ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Стосовно кожного 
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