
 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИДНIПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ БУДIВНИЦТВА ТА 

АРХIТЕКТУРИ» 
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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: 

 

0. Про встановлення прохідного балу за результатами  вступних випробувань на 

будівельному факультеті та про рекомендацію до зарахування на навчання на ступінь 

магістр на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

1. Про встановлення прохідного балу за результатами  вступних випробувань на 

факультеті ПЦБ та про рекомендацію до зарахування на навчання на ступінь магістр на 

місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

2. Про встановлення прохідного балу за результатами  вступних випробувань на 

механічному факультеті та про рекомендацію до зарахування на навчання на ступінь 

магістр на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

3. Про встановлення прохідного балу за результатами  вступних випробувань на 

факультеті цивільної інженерії та екології та про рекомендацію до зарахування на 



навчання на ступінь магістр на місця державного замовлення вступників, які набрали 

прохідний бал. 

4. Про встановлення прохідного балу за результатами  вступних випробувань на 

економічному факультеті та про рекомендацію до зарахування на навчання на ступінь 

магістр на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

5. Про встановлення прохідного балу за результатами вступних випробувань на 

архітектурному факультеті та про рекомендацію до зарахування на навчання на ступінь 

магістр на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

6. Про встановлення прохідного балу за результатами вступних випробувань у НМЦЗіДО 

і про рекомендацію до зарахування на навчання на ступінь магістр на місця державного 

замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

7. Про встановлення прохідного балу за результатами  вступних випробувань вступників, 

які закінчили навчальні заклади 1 і 2 рівня акредитації та отримали освітньо-

кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» і вступають на навчання на ступінь 

бакалавра на перший  курс денної форми навчання (зі скороченим терміном навчання),  та 

про рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення вступників, які 

набрали прохідний бал. 

8.  Про встановлення прохідного балу на місця державного замовлення за результатами 

зовнішнього оцінювання якості освіти на факультеті ПЦБ та про рекомендацію до 

зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний бал. 

9. Про встановлення прохідного балу на місця державного замовлення за результатами 

зовнішнього оцінювання якості освіти на економічному факультеті та про рекомендацію 

до зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний бал. 

10.Про встановлення прохідного балу на місця державного замовлення за результатами 

зовнішнього оцінювання якості освіти на спеціальностях НН Інституту екології і безпеки 

життєдіяльності в будівництві та про рекомендацію до зарахування на перший курс 

вступників, які набрали прохідний бал. 

11.Про встановлення прохідного балу на місця державного замовлення за результатами 

зовнішнього оцінювання якості освіти на механічному факультеті та про рекомендацію до 

зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний бал. 

12.Про встановлення прохідного балу на місця державного замовлення за результатами 

зовнішнього оцінювання якості освіти на будівельному факультеті та про рекомендацію 

до зарахування на перший курс вступників які набрали прохідний бал. 

13.Про встановлення прохідного балу на місця державного замовлення за результатами 

зовнішнього оцінювання якості освіти і творчого конкурсу на архітектурному факультеті 

та про рекомендацію до зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний 

бал. 

14. Про встановлення прохідного балу на місця державного замовлення за результатами 

зовнішнього оцінювання якості освіти у НМЦЗіДО  та про рекомендацію до зарахування 

на перший курс вступників, які набрали прохідний бал. 

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

 

СЛУХАЛИ: 1. Інформацію заступника відповідального секретаря Бабенко В.О., яка 

повідомила, що успішно склали вступні випробування 15  вступників, що вступають на 

навчання за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на місця державного 

замовлення на спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 

спеціалізація «Управління проектами» будівельного факультету (при плані прийому 9 

чол.). Із них 9 вступників набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням середнього 

балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту)  473,87 бали і 

більше. У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» будівельного факультету 473,87   бали і 



рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем магістра  на місця державного 

замовлення вступників, які набрали прохідний бал.  

Успішно склали вступні випробування 15  вступників, що вступають на навчання за 

ступенем  магістр за освітньо-науковими програмами на місця державного замовлення на 

спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Міське будівництво та 

господарство» будівельного факультету (при плані прийому 15 чол.). Вони набрали на 

вступних випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) 

про базову та повну вищу освіту)  420.33 бали і більше. У зв'язку з цим запропоновано 

встановити прохідний бал на спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» 

спеціалізація «Міське будівництво та господарство» будівельного факультету 420.33 бали 

і рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем магістр  на місця державного 

замовлення вступників, які набрали прохідний бал.   

Успішно склали  вступні випробування 10 чол., які вступають на навчання за 

ступенем магістр за освітньо-науковими програмами на місця державного замовлення на 

спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Автомобільні дороги і 

аеродроми» будівельного факультету (при плані прийому 10 чол.). Вони набрали на 

вступних випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) 

про базову та повну вищу освіту)  412,6 бали і більше. У зв'язку з цим запропоновано 

встановити прохідний бал на спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», 

спеціалізація «Автомобільні дороги і аеродроми»  будівельного факультету 412,6   бали і 

рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем магістр  на місця державного 

замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 12 чол., які вступають на навчання за 

ступенем магістра за освітньо-науковими програмами на місця державного замовлення на 

спеціальність «Цивільна безпека»  при плані 10 місць. Вони набрали на вступних 

випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про 

базову та повну вищу освіту) 435,09 бали і більше. У зв'язку з цим запропоновано 

встановити прохідний бал на спеціальності «Цивільна безпека» 435,09 бали і 

рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем магістр на місця державного 

замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

Успішно склали вступні випробування 25 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем магістра за освітньо-науковими програмами на місця державного замовлення на 

спеціальність «Землеустрій та кадастр» будівельного факультету (при плані прийому 16 

чол.). Із них 16 вступників набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням середнього 

балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту) 446,58 бали і 

більше. В зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності 

«Землеустрій та кадастр» будівельного факультету 446,58 бали і рекомендувати до 

зарахування на навчання за ступенем магістр  на місця державного замовлення 

вступників, які набрали прохідний бал.  

 
 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідний бал на навчання на ступінь магістр на місця 

державного замовлення будівельного факультету: 

 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами:  

- на спеціальності  «Будівництво та цивільна інженерія»                       -423.710 бали; 

- на спеціальності  «Цивільна безпека»                                                     - 435,09  бали; 

- на спеціальності  «Землеустрій та кадастр»                                           - 446,58 бали. 

 

б) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 

- на спеціальності  «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»  - 473,87 бали; 

 



2. Рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр на місця державного 

замовлення вступників, які набрали за результатами   вступних випробувань прохідний 

бал: 

 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами: 

 

Факультет        - Будівельний 

Спеціальність   - Будівництво та цивільна інженерія 

1. Бенхамму М.М. 

2. Жукова А.С. 

3. Макогонова Д.О. 

4. Турчанінова Ю.О. 

5. Міхольський Є.А. 

6. Шадронова С.С. 

7. Запорожець В.І. 

 

б) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 

 

Факультет        - Будівельний 

Спеціальність   - Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

1. Барбашевич А.В. 

2. Ковальов А.В. 

3. Герасименко А.Л. 

4. Дмитренко А.М. 

5.  Шкута В.Г. 

6.  Муха Д.К. 

7. Квітковський О.А. 

8. Донських Д.С. 

9. Усатенко-Мекк В.І. 

 

Факультет     - Будівельний 

Спеціальність   - Геодезія та землеустрій 

 

1. Черкас Л.А. 

2. Бекірова С.С. 

3. Гаврилова А.О. 

4. Біляєв В.В. 

5. Зоря С.Ю. 

6. Тібуа К.Т. 

7. Стадніченко А.С. 

8. Герман Я.В. 

9. Кравчута Д.В. 

10. Нагорна А.В. 

11. Нестеренко П.С. 

12. Шовкань Я.А. 

13. Перегняк Д.В. 

14. Переверзєв Д.Г. 

15. Гончаренко Д.М. 

16. Возвишаєва С.І. 

 

Факультет        - Будівельний 

Спеціальність   - Цивільна безпека 



1. Мала О.Г. 

2. Чуб-Швець М.В. 

3. Герич Р.М. 

4. Андрущенко А.Ю. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Інформацію заступника відповідального секретаря Лиходія О.С., який 

повідомив, що при плані 54 місць успішно склали  вступні випробування 77 вступника, які 

подали заяву до вступу на навчання за ступенем магістр за освітньо-науковими 

програмами на місця державного замовлення на спеціальність «Промислове і цивільне 

будівництво». Із низ 54 вступників набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 

середнього балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту)  бали і 

424,970 більше. В зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності 

«Промислове і цивільне будівництво» за ступенем магістр за освітньо-науковими 

програмами 424,970 бали і рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем магістр 

за освітньо-науковими програмами на місця державного замовлення вступників, які 

набрали прохідний бал.  

При плані 46 місця успішно склали  вступні випробування 108 вступники, які подали 

заяву до вступу на навчання за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на 

місця державного замовлення на спеціальність «Промислове і цивільне будівництво». Із 

низ 46 вступника набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням середнього балу 

документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту) 435,530 бали і більше. 

В зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності «Промислове і 

цивільне будівництво» за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами 435,530 

бали і рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем магістр за освітньо-

професійними програмами на місця державного замовлення вступників, які набрали 

прохідний бал.  
 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідний бал на навчання на ступінь магістр на місця 

державного замовлення факультету ПЦБ: 

- на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами         - 424,970 бали; 

- на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами  - 435.530 бали; 

 

2. Рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр на місця державного 

замовлення вступників, які набрали за результатами вступних випробувань прохідний бал: 

 

Факультет     - ПЦБ 

Спеціальність   - Будівництво та цивільна інженерія 

                                        Спеціалізація Промислове i цивiльне будiвництво 

 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами: 

 

1. Стадник Микита Дмитрович 

2. Батир Єлизавета Андріївна 

3. Цирульников Артур Євгенович 

4. Моханов Дмитро Олександрович 

5. Хоменко Світлана Олександрівна 

6. Котляр Дар’я Ігорівна 

7. Мішура Микола Сергійович 

8. Дудар Єлизавета Олександрівна 

9. Савицька Єлизавета Юріївна 

10. Оболонський Дмитро Олексійович 

11. Католіков Віктор Костянтинович 

12. Шипілова Тетяна Сергіївна 



13. Вовкодав Владислав Валерійович 

14. Стрельченко Владислав Олександрович 

15. Абальмас Дмитро Олександрович 

16. Бондаренко Антон Андрійович 

17. Кузан Артем Олександрович 

18. Сушкевич Аліса Маратівна 

19. Денисов Ілля Олександрович 

20. Яблонська Маргарита Петрівна 

21. Манзюк Ігор Віталійович 

22. Самошкін Євгеній Олександрович 

23. Тронь Богдан Олександрович 

24. Кухаренко Роман Вікторович 

25. Родіонов Данило Андрійович 

26. Трусов Андрій Андрійович 

27. Адамов Микита Валентинович 

28. Кривонос Антон Романович 

29. Астахов Родіон Андрійович 

30. Гладун Максим Володимирович 

31. Кириленко Андрій Сергійович 

32. Сіренко Анна Олександрівна 

33. Черезова Катерина Олександрівна 

34. Кривова Валерія Сергіївна 

35. Ходак Євгеній Олександрович 

36. Льода Олександр Анатолійович 

37. Бальвас Ярослав Вікторович 

38. Курілович Андрій Сергійович 

39. Мірзоян Каріне Григорівна 

40. Геращенко Іван Володимирович 

41.  
б) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 

 

1. Сторчай Антон Андрійович 

2. Поляков Максим Вячеславович 

3. Савицька Єлизавета Юріївна 

4. Стадник Микита Дмитрович 

5. Русакова Олександра Володимирівна 

6. Шипілова Тетяна Сергіївна 

7. Бірін Ілля Олександрович 

8. Батир Єлизавета Андріївна 

9. Мішура Микола Сергійович 

10. Хоменко Світлана Олександрівна 

11. Моханов Дмитро Олександрович 

12. Католіков Віктор Костянтинович 

13. Вовкодав Владислав Валерійович 

14. Котляр Дар’я Ігорівна 

15. Оболонський Дмитро Олексійович 

16. Фтоян Нарек Андранікович 

17. Панасенко Ігор Михайлович 

18. Дудар Єлизавета Олександрівна 

19. Кузан Артем Олександрович 

20. Карпенко Вікторія Сергіївна 

21. Петраков Владислав Сергійович 



22. Левендаренко Владислав Ігорович 

23. Сушкевич Аліса Маратівна 

24. Самошкін Євгеній Олександрович 

25. Тронь Богдан Олександрович 

26. Трусов Андрій Андрійович 

27. Цирульников Артур Євгенович 

28. Савченко Артем Олегович 

29. Расторгуєв Богдан Юрійович 

30. Абальмас Дмитро Олександрович 

31. Горбунов Владислав Валерійович 

32. Манзюк Ігор Віталійович 

 

СЛУХАЛИ: 3. Інформацію заступника відповідального секретаря Левченко Л.М.,  який 

повідомив, що успішно склали  вступні випробування 11 вступників, які вступають на 

навчання за ступенем магістр за освітньо-науковими програмами на місця державного 

замовлення на спеціальність «Пiдйомно-транспортнi, дорожні, будiвельнi, меліоративні 

машини i обладнання» механічного факультету при плані 10 місць. Вони набрали на 

вступних випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) 

про базову та повну вищу освіту)  427,370 бали і більше. В зв'язку з цим запропоновано 

встановити прохідний бал на спеціальності «Пiдйомно-транспортнi, дорожні, будiвельнi, 

меліоративні машини i обладнання» механічного факультету 427,370 бали і 

рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем магістр за освітньо-науковими 

програмами на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал.  

При плані 10 місць успішно склали  вступні випробування 11 вступників, які 

вступають на навчання за ступенем магістр за освітньо-науковими програмами на місця 

державного замовлення на спеціальність «Галузеве машинознавоство» механічного 

факультету. Із них 10 вступників набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 

середнього балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту)  427,37 

бали і більше. В зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності 

«Галузеве машинознавство» механічного факультету 427,37 бали і рекомендувати до 

зарахування на навчання за ступенем магістр за освітньо-науковими програмами на місця 

державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал.  

При плані 10 місць успішно склали  вступні випробування 15 вступників, які 

вступають на навчання за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на 

місця державного замовлення на спеціальність «Прикладне матеріалознавство» 

механічного факультету. Вони набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 

середнього балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту) 

454,410  бали і більше. В зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на 

спеціальності  «Прикладне матеріалознавство» механічного факультету 454,410 бали і 

рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем магістр за освітньо-науковою 

програмою на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал.  

Успішно склали  вступні випробування 13 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на місця державного замовлення 

на спеціальність «Галузеве машинознавство» механічного факультету при плані 1 місць. Із 

них 1 вступників набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням середнього балу 

документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту)  469,120 бали і більше. 

В зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності «Галузеве 

машинознавство» механічного факультету 469,120  бали і рекомендувати до зарахування 

на навчання за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на місця 

державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал.  

При плані 6 місць успішно склали  вступні випробування 6 вступників, які 

вступають на навчання за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на 



місця державного замовлення на спеціальність «Автоматизоване управління 

технологічними процесами» механічного факультету. Вони набрали на вступних 

випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про 

базову та повну вищу освіту)  445,220 бали і більше. В зв'язку з цим запропоновано 

встановити прохідний бал на спеціальності «Автоматизоване управління технологічними 

процесами» механічного факультету 445,220 бали і рекомендувати до зарахування на 

навчання за ступенем магістр на місця державного замовлення вступників, які набрали 

прохідний бал.  

При плані 7 місця успішно склали  вступні випробування 7 вступники, які вступають 

на навчання за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на місця 

державного замовлення на спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальні 

технології» механічного факультету. Із низ  7 вступника  набрали на вступних 

випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про 

базову та повну вищу освіту)  483,840 бали і більше. В зв'язку з цим запропоновано 

встановити прохідний бал на спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальні 

технології» механічного факультету 483,840 бали і рекомендувати до зарахування на 

навчання за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на місця державного 

замовлення вступників, які набрали прохідний бал.  

При плані 8 місць успішно склали  вступні випробування 12 вступників, які 

вступають на навчання за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на 

місця державного замовлення на спеціальність «Автомобільний транспорт» механічного 

факультету. Із них 8 вступників набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 

середнього балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту)  425,5 

бали і більше. В зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності 

«Автомобiльний транспорт» механічного факультету 425,5 бали і рекомендувати до 

зарахування на навчання за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на 

місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал.  

 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідні бали на навчання на ступінь  магістр на місця 

державного замовлення механічного факультету: 

 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами: 

      

- на спеціальності  БМО          - 427,370 бали; 

- на спеціальності  АГ                 - 472,7 бали; 

 

б) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 

 

- на спеціальності  ГМ          - 469,120 бали; 

- на спеціальності  МІТ     -483,840  бали; 

- на спеціальності  АТ              - 425,5 бали; 

- на спеціальності  АУТП          - 445,220 бали. 

- на спеціальності  ПМ      - 454,210 бали. 

 

2. Рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр на місця державного 

замовлення вступників, які набрали за результатами вступних випробувань прохідний 

бал: 

 
 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами: 

 

 

 



Факультет         - Механічний 

Спеціальність   - Галузеве машинобудування 

 

1. Борщ В.С. 

2. Лисиця В.В. 

3. Баглай О.О. 

4. Баль Я.О. 

5. Михайліченко В.Ю. 

6. Хмара Є.П. 

7. Еспендаров А.А. 

8. Піліпський Д.М. 

9. Мироненко Д.І. 

10. Джоболда О.В. 

 

б) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 

 

Факультет         - Механічний 

Спецiальнiсть      - Прикладне матеріалознавство        

 

1. Пучиков М.О. 

2. Єгоров А.В. 

3. Кривошея Ю.Р. 

4. Ружин В.Ю. 

5. Усатенко-Мекк В.І. 

6. Тінькова Н.М. 

7. Волошина Є.В. 

1. Гулуєв О.С. 

2. Приходько О.С. 

3. Рященко А.О. 

Факультет         - Механічний 

Спеціальність   - Галузеве машинознавство 

 

1. Лисиця В.В. 

 

Факультет         - Механічний 

Спеціальність   - Автоматизоване управління технологічними процесами 

 

1. Мосціцька В.М. 

2. Дуницька Д.Ю. 

3. Нечитайло Т.Д. 

4. Мелентьєва А.С. 

5. Волошина Є.В. 

6. Строкань Д.О. 

 

Факультет     - Механічний 

Спеціальність   - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

 

1. Крат А.В. 

2. Зайцев О.В. 

3. Духновська М.В. 

4. Кононенко І.В. 

5. Приходько О.С. 



6. Костик А.О. 

7. Прокопець В.Ю. 

 

Факультет     - Механічний 

Спеціальність  Автомобільний транспорт 

 

1. Савенко Д.В. 

2. Чемерис В.О. 

3. Діденко О.Ю. 

4. Д`яченко Б.С. 

5. Маменко В.В. 

6. Піскудіна А.М. 

7. Васькін М.С. 

8. Ільченко А.В. 

9. Стойловський В.В. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Інформацію заступника відповідального секретаря Голякової І.В.яка 

повідомила, що успішно склали  вступні випробування  вступників, які вступають на 

навчання за ступенем магістр за освітньо-науковими програмами  на місця державного 

замовлення на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» факультету цивільної 

інженерії та екології (при плані 39 місць). Вони набрали на вступних випробуваннях (з 

урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу 

освіту)  431,620 бали і більше. У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на 

спеціальності ТБК факультету цивільної інженерії та екології 431,620 бали і 

рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем магістр на місця державного 

замовлення вступників, які набрали прохідний бал.  

Успішно склали  вступні випробування 13 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем магістр за освітньо-науковими програмами  на місця державного замовлення на 

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» факультету цивільної 

інженерії та екології і при плані прийому 10 місць. Вони набрали на вступних 

випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про 

базову та повну вищу освіту)  422,590 бали і більше. В зв'язку з цим запропоновано 

встановити прохідний бал на спеціальності «Екологія та охорона навколишнього 

середовища» 422,590 бали і рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем 

магістр на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 7 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем магістр за освітньо-професійними  програмами  на місця державного замовлення 

на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» факультету цивільної інженерії та 

екології (при плані 7 місць). Вони  набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 

середнього балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту) 

436,380 бали і більше. У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на 

спеціальності Будівництво та цивільна інженерія факультету цивільної інженерії та 

екології 436,380 бали і рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем магістр за 

освітньо-професійними програмами  на місця державного замовлення вступників, які 

набрали прохідний бал.  

 
 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідні бали на навчання на ступінь магістр  на місця 

державного замовлення факультету цивільної інженерії та екології: 

 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами: 

 

- на спеціальність Будівництво та цивільна інженерія           - 431,620 



     -  на спеціальності ЕКО                                                            - 422,590 бали. 

 

б) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 

 

- на спеціальності  Будівництво та цивільна інженерія  - 412,0 бали; 

      

2. Рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр на місця державного 

замовлення вступників, які набрали за результатами вступних випробувань прохідний 

бал: 

 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами: 

 

Факультет        - Цивільної інженерії та екології 

Спеціальність     Будівництво та цивільна інженерія. 

1. Родіонова В.І. 

2. Долиненко А.О. 

3. Кравчук М.А. 

4. Грачова Д.М. 

5. Романьков А.С. 

6. Михайлович Д.Е. 

7. Стрілець В.В. 

8. Серебрянська О.В. 

9. Савчук Р.М. 

10. Корінь А.О. 

11. Малашевич А.П. 

12. Вербич А.С. 

13. Шевченко В.О. 

14. Тизик Н.Ю. 

15. Чепурко В.В. 

16. Івін І.С. 

17. Лисенко О.В. 

18. Лиюрова К.С. 

19. Рій Д.О. 

20. Шавкова Г.Є. 

21. Івановська Ю.К. 

22. Рудь А.І. 

23. Тацька Д.А. 

24. Філіпська І.К. 

25. Яблуновський О.О. 

26. Окуневич А.А. 

27. Шевченко П.В. 

28. Удовенко К.В. 

29. Пігорєва А.С. 

30. Левко Т.О. 

31. Ананіч Д.Г. 

32. Ващенко О.Ю. 

33. Ганусік О.Д. 

34. Мішин С.Г. 

35. Лось А.В. 

36. Фалько К.В. 

37. Крива О.Р. 

38. Мальцева-Оліфар Н.М. 



39. Мажара О.О. 

 

Факультет        - Цивільної інженерії та екології  

Спеціальність    - Екологія та охорона навколишнього середовища 

1. Зінов`єв В.І. 

2. Бабай Є.Є. 

3. Червінський С.С. 

4. Бугорський Д.Є. 

5. Іванько О.І. 

6. Казакова К.І. 

7. Прусков Р.В. 

8. Колода А.І. 

9. Резнікова Є.В. 

10.Артюшин Д.В. 

 

б) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 

 

Факультет        - Цивільної інженерії та екології  

192. Будіництво та цивільна інженерія 

Спеціалізація  - Теплогазопостачання і вентиляція 

 

1.Кандаурова О.О. 

2.Істоміна А.В. 

3. Стратонов Д.В. 

4. Носенко М.О. 

5. Федоренко О.О. 

6. Любчич Є.Т. 

7. Галата С.А. 
 

СЛУХАЛИ: 5. Інформацію заступника відповідального секретаря Морозову Є.П. яка 

повідомила, що успішно склали  вступні випробування 30 вступника, які вступають на 

навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними програмами на місця державного 

замовлення на спеціальність «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність» 

економічного факультету при плані 9 місць. Із них 9 вступників набрали на вступних 

випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про 

базову та повну вищу освіту) 513,850  балів і більше. У зв'язку з цим запропоновано 

встановити прохідний бал на спеціальності «Підприємництво, торгівля, біржова 

діяльність» економічного факультету 513,850  балів і рекомендувати до зарахування на 

навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними програмами на місця державного 

замовлення вступників, які набрали прохідний бал.  

Успішно склали  вступні випробування 23 вступників, які вступають на навчання на 

ступінь магістр за освітньо-професійними програмами  на місця державного замовлення 

на спеціальність «Облік та оподаткування» економічного факультету при плані 5 місць. Із 

них 5 вступників набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням середнього балу 

документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту) 495,150 балів і більше. 

У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності «Облік та 

оподаткування»  економічного факультету 495,150 балів і рекомендувати до зарахування 

на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними програмами на місця 

державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 18 вступників, які вступають на навчання на 

ступінь магістр за освітньо-професійними програмами  на місця державного замовлення 

на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» економічного факультету 

при плані 4 місць. Із них 4 вступників набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 



середнього балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту)  

517,120 балів і більше. У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» економічного факультету 

517,120 балів і рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр за освітньо-

професійними програмами на місця державного замовлення вступників, які набрали 

прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 9 вступників, які вступають на навчання на 

ступінь магістр за освітньо-професійними програмами  на місця державного замовлення 

на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» економічного факультету 

при плані 2 місць. Із них 2 вступників  набрали на вступних випробуваннях (з 

урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу 

освіту)  515,240  балів і більше. У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал 

на спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» економічного факультету 

515,240  балів і рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр за освітньо-

професійними програмами на місця державного замовлення вступників, які набрали 

прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 17 вступників, які вступають на навчання на 

ступінь магістр за освітньо-професійними програмами  на місця державного замовлення 

на спеціальність «Маркетинг» економічного факультету при плані 2 місця. Із них 2 

вступника  набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням середнього балу 

документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту) 534,40     балів і більше. 

У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності «Маркетинг» 

економічного факультету 534,40    балів і рекомендувати до зарахування на навчання на 

ступінь магістр за освітньо-професійними програмами на місця державного замовлення 

вступників, які набрали прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 16 вступників, які вступають на навчання на 

ступінь магістр за освітньо-професійними програмами  на місця державного замовлення 

на спеціальність «Міжнародні економічні відносини» економічного факультету при плані 

4 місця. Із них 4 вступника  набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 

середнього балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту) 359,89  

балів і більше. У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини» економічного факультету 359,89 балів і 

рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними 

програмами на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 
 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідний бал на навчання на ступінь магістр на місця 

державного замовлення економічного факультету: 

 

      - на спеціальності «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність»  -     513,85 балів; 

      - на спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»       -    515,240 балів; 

      - на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»       -    517,120балів;  

      - на спеціальності «Облік та оподаткування»                                       -     495,150 балів; 

      - на спеціальності «Маркетинг»                                                            -      534,40 балів; 

      - на спеціальності «Міжнародні економічні відносини»                       -    359,89 балів. 

 

2. Рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр на місця державного 

замовлення вступників, які набрали за результатами  вступних випробувань прохідний 

бал: 
 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 
 

Факультет         - Економічний 

Спеціальність    - Підприємництво, торгівля, біржова діяльність 



 

1. Воробйова І.Д. 

2. Деркач С.В. 

3. Закінян Г.А. 

4. Черкас В.О. 

5. Филимонова П.Р. 

6. Фанта С.М. 

7. Щербак Б.І. 

8. Загустіна А.Є. 

9. Єременко О.В. 

 

Факультет         - Економічний 

Спеціальність   - Менеджмент організацій і адміністрування 

 

1. Солод А.Є. 

2. Поляков М.В. 

 

Факультет         - Економічний 

Спеціальність   - Облік та оподаткування 

 

1. Джуман Ф.О. 

3. Радько Н.О. 

4. Прищепчук Н.М. 

5. Єрмоленко Б.Ю. 

6. Левченко І.В. 

 

Факультет        - Економічний 

Спеціальність    - Фінанси, банківська справа та страхування 

 

1. Борисенко Н.В. 

2. Кобзар Т.С. 

3. Якименко М.В. 

4. Ніколаєва С.С. 

 

Факультет         - Економічний 

Спеціальність   - Маркетинг 

 

1. Заблудовська О.Г. 

1. Гнатченко О.В. 

 

Факультет         - Економічний 

Спеціальність   - Міжнародні економічні відносини 

 

1. Галкіна Я.О. 

2. Хлівецька М.О. 

3. Селезньова В.А. 

4. Рибіна К.В 

 

СЛУХАЛИ: 6. Інформацію заступника відповідального секретаря Карасьова О.Г.який 

повідомив, що при плані 29 місць успішно склали вступні випробування 45 осіб, які 

вступають на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами на місця 

державного замовлення на спеціальність «Архітектура та містобудування» архітектурного 



факультету. Із них 29 осіб  набрали на вступних випробуваннях  (з урахуванням 

середнього бала документа (додатка до диплому) про базову або повну вищу освіту) 

698,73 бали і більше. В зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на 

спеціальності «Архітектура та містобудування»   архітектурного факультету 698,73 бали і 

рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими 

програмами на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал.  

При плані 48 місць, подано заяв 66 успішно склали вступні екзамени 48 вступника, 

які вступають на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами на 

місця державного замовлення на спеціальність «Архітектура та містобудування» 

архітектурного факультету. Вони  набрали на вступних екзаменах (з урахуванням 

середнього бала документа (додатка до диплому) про базову або повну вищу освіту) 

631,320 бали. В зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності 

«Архітектура та містобудування» архітектурного факультету 631,320 бали і 

рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  

програмами на місця державного замовлення  вступників, які набрали прохідний бал.   

 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідні бали на навчання на ступінь магістр на місця 

державного замовлення архітектурного факультету: 

 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами: 

 

- на спеціальності  «Архітектура та містобудування»  - 698,73  бали;  

 

б) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 

 

- на спеціальності  «Архітектура та містобудування»  - 631,320    бали; 

 

2. Рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь магістр на місця державного 

замовлення вступників, які набрали за результатами вступних екзаменів  прохідний бал: 
 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-науковими програмами: 

 

Факультет                  - Архітектурний 

Спеціальність             - Архітектура та містобудування 

1. Рижкова А.І. 

2. Яковишена К.І. 

3. Азьома Н.Ю. 

4. Шумінова Н.В. 

5. Терно Ю.В. 

6. Бігунова Ю.Г. 

7. Устенко К.І. 

8. Пономаренко О.В. 

9.Петренко А.С. 

10.Дрожевська Д.В. 

 

б) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 

 

Факультет                   - Архітектурний 

Спеціальність   - Архітектура та містобудування 

 

2. Азьома Н.Ю. 

3. Юрчук К.О. 

4. Клопко А.К. 



5. Фокін В.П. 

6. Гапонюк О.О. 

7. Устенко К.І. 

2. Пономаренко О.В. 

3. Бігунова Ю.Г. 

4. Петриченко А.Р. 

5. Чикиньова А.М. 

6. Петренко А.С. 

7. Дрожевська Д.В. 

8. Потоцька В.В. 

9. Богомолова Р.В. 

10. Жмака К.Р. 

11. Баралей А.Л. 

12. Щерба В.М. 

13. Федько А.В. 

14. Федій В.А. 

15. Омелич К.О. 

16. Александрова А.О. 

17. Лисенко Б.О. 

18. Бортнік В.Е. 

19. Чорнобрива Т.А. 

20. Ябурова А.С. 

21. Шмалій А.В. 

22. Супінська В.А. 

23. Абаєва А.А. 

24. Деркач І.О. 

25. Сафронова А.С. 

26. Лабібова Е.Р. 

27. Захарченко В.В. 

28. Міусов Д.О. 

29. Май Д.О. 

30. Бусаргін К.О. 

31. Балаклієць С.Г. 

32. Степанова І.П. 

33. Кухта Ю.О. 

34. Массалова А.І. 

35. Янковський Д.А. 

36. Соколенко О.Є. 

37. Безруков В.С. 

38. Безсмертна А.В. 

39. Романовська Ю.В. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Інформацію відповідального секретаря Петренко В.О., який повідомив, що 

успішно склали вступні випробування  7 вступника, що вступають на навчання на ступінь 

магістра за освітньо-професійними  програмами на місця державного замовлення на 

спеціальність «-Галузеве машинобудування»  НМЦЗіДО  (при плані прийому 2 чол.). Із 

них 2 вступника набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням середнього балу 

документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту 450,910  бали.  і більше. 

У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності «- Галузеве 

машинобудування»  НМЦЗіДО  450.910 бали і рекомендувати до зарахування на навчання 

за ступенем магістр на місця державного замовлення вступника, який набрав прохідний 

бал.  



При плані 7 місць успішно склали  вступні випробування 88 вступники, які подали 

заяву до вступу на навчання за ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на 

місця державного замовлення на спеціальність «Промислове і цивільне будівництво» 

НМЦЗіДО. Із низ 7 вступників набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 

середнього балу документа (додатка до диплому) про базову та повну вищу освіту)  441,64 

бали і більше. В зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальності 

«Промислове і цивільне будівництво» НМЦЗіДО  за ступенем магістр за освітньо-

професійними програмами 441,640 бали і рекомендувати до зарахування на навчання за 

ступенем магістр за освітньо-професійними програмами на місця державного замовлення 

вступників, які набрали прохідний бал.  
 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідні бали на навчання на ступінь магістр на місця 

державного замовлення  НМЦЗіДО: 

 

- на спеціальності  «Галузеве машинобудування»                                - 450.910  бали; 

- на спеціальності  «Промислове і цивільне будівництво»                    - 441,640 бали; 

-на спеціальності  «Маркетинг»                                                                 - 464.140 бали 

2 Рекомендувати до зарахування на навчання на  ступінь магістр на місця 

державного замовлення вступників, які набрали за результатами вступних випробувань 

прохідний бал: 

 

а) на навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними  програмами: 

 

Навчально-методичний центр  заочної і дистанційної освіти: 

 

Спеціальність   - Галузеве машинобудування 

 

1. Криштоп А.В. 

2. Ребров О.О. 

 

Спеціальність   - Будівництво та цивільна інженерія 

                                       Спеціалізація Промислове і цивільне будівництво 

 

1. Івашина С.С. 

2. Тажибаєв Р.О. 

3. Валах Є.В. 

4.Менухов О.А. 

5.Павлюков С.О. 

6.Івашко Н.Н. 

7. Білоєнко О.Г. 

 

Спеціальність   -Маркетинг 

 

1.Журавель А.В. 

 

Спеціальність -Геодезія та землеустрій 

1. Мазан І.В. 

2. Письменна К.О. 

 

Спеціальність -Автомобільний транспорт  

1. Носиков О.О. 

2. Денискін А.О. 



СЛУХАЛИ: 8. Інформацію відповідального секретаря Петренко В.О., який повідомив, що 

успішно склали  вступні випробування 35 вступника, які вступають на навчання на 

ступінь  бакалавр (зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення на 

спеціальність  «Будівництво та цивільна інженерія» факультету промислового і 

цивільного будівництва (при наявності 25 бюджетних місць). Із них 25 вступника набрали 

на вступних випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до 

диплому) про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 293 бали і 

більше. У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальність  

«Промислове і цивільне будівництво» факультету промислового і цивільного будівництва 

293,0 бали і рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем бакалавра (зі 

скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення вступників, які набрали 

прохідний бал.   

Успішно склали  вступні випробування 6 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення 

на спеціальність «Геодезія та землеустрій» будівельного факультету (при наявності 5 

бюджетних місць). Вони 5 вступників набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 

середнього балу документа (додатка до диплому) про здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста) 274,0 бали і більше. У зв'язку з цим запропоновано 

встановити прохідний бал на спеціальність «Геодезія та землеустрій» будівельного 

факультету 274,0 бали і рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем бакалавра 

(зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення вступників, які 

набрали прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 34 вступника, що вступають на навчання за 

ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення 

на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» факультету  цивільної інженерії та 

екології (при наявності 20  бюджетних місць). Із них 26 вступників  набрали на вступних 

випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 307,0 бали і більше. У 

зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальність «Будівництво та 

цивільна інженерія» факультету  цивільної інженерії та екології 307,0 бали і 

рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем бакалавра (зі скороченим 

терміном навчання)  на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний 

бал.  

Успішно склали  вступні випробування 5 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення 

на спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» механічного 

факультету (при наявності 3 бюджетних місць). Вони  набрали на вступних 

випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 301,0 балів. У зв'язку з 

цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальність «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» механічного факультету 301,0  балів і 

рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем бакалавра (зі скороченим 

терміном навчання) на місце державного замовлення вступника, який набрав прохідний 

бал. 

Успішно склали  вступні випробування 12 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення 

на спеціальність «Прикладне матеріалознавство» механічного факультету (при наявності 

10 бюджетних місць). Вони  набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 

середнього балу документа (додатка до диплому) про здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста) 269,0 балів. У зв'язку з цим запропоновано встановити 

прохідний бал на спеціальність «Прикладне матеріалознавство» механічного факультету 

269,0  балів і рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем бакалавра (зі 



скороченим терміном навчання) на місце державного замовлення вступника, який набрав 

прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 7 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем  бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення 

на спеціальність  «Галузеве машинобудування» механічного факультету (при наявності 5 

бюджетних місць). Із них 5 вступника набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням 

середнього балу документа (додатка до диплому) про здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста) 315 бали і більше. У зв'язку з цим запропоновано 

встановити прохідний бал на спеціальність «Автомобільний транспорт» механічного 

факультету 315 бали і рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем бакалавра 

(зі скороченим терміном навчання)  на місця державного замовлення вступників, які 

набрали прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 10 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення 

на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» економічного 

факультету (при наявності 4 бюджетних місць). Із них 4  набрали на вступних 

випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 312,1 бали і більше. У 

зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальність 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» економічного  факультету 312,1 бали і 

рекомендувати до зарахування на навчання за ступенем бакалавра (зі скороченим 

терміном навчання) на місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний 

бал. 

Успішно склали  вступні випробування 8 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення 

на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» економічного  факультету 

(при наявності 3 бюджетних місць). Вони набрали на вступних випробуваннях (з 

урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 294,880 бали і більше. У зв'язку з цим 

запропоновано встановити прохідний бал на спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування» економічного факультету 294,880 бали і рекомендувати до зарахування на 

навчання за ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на місця державного 

замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 5 вступників, які вступають на навчання за 

ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення 

на спеціальність «Маркетинг» економічного  факультету (при наявності 3 бюджетних 

місць). Вони набрали на вступних випробуваннях (з урахуванням середнього балу 

документа (додатка до диплому) про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста) 321,07 бали і більше. У зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний 

бал на спеціальність «Маркетинг» економічного факультету 321,07 бали і рекомендувати 

до зарахування на навчання за ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на 

місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 

Успішно склали  вступні випробування 21 вступника, що вступають на навчання за 

ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення 

на спеціальність «Архітектура та містобудування» архітектурного факультету  (при 

наявності 210  бюджетних місць). Із них 10 вступників  набрали на вступних 

випробуваннях (з урахуванням середнього балу документа (додатка до диплому) про 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 338 бали і більше. У 

зв'язку з цим запропоновано встановити прохідний бал на спеціальність «Будівництво та 

цивільна інженерія» факультету  цивільної інженерії та екології 338 бали і рекомендувати 

до зарахування на навчання за ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання)  на 

місця державного замовлення вступників, які набрали прохідний бал. 
 



УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідний бал на навчання на ступінь бакалавра (зі 

скороченим терміном навчання) на місця державного замовлення факультету 

промислового і цивільного будівництва: 

 

-  на спеціальність  «Будівництво та цивільна інженерія»  - 293 бали. 

 

2 Встановити прохідні бали на навчання на ступінь бакалавра (зі скороченим терміном 

навчання) на місця державного замовлення будівельного факультету: 

 

– на спеціальність «Геодезія та землеустрій»                     - 274 бали; 

 

1. Встановити прохідні бали на навчання на ступінь бакалавра (зі скороченим терміном 

навчання) на  місця державного замовлення факультету цивільної інженерії та екології:  

 

- на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»         - 307,0 бали. 

 

2. Встановити прохідні бали на навчання на ступінь бакалавра (зі скороченим терміном 

навчання) на місця державного замовлення механічного факультету: 

 

- на спеціальність «Прикладне матеріалознавство»                               - 269,0 балів; 

- на спеціальність «Галузеве машинобудування»                                        - 315,0 бали. 

- на спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» -301,0 бали. 

 

3. Встановити прохідні бали на навчання на ступінь  бакалавра (зі скороченим 

терміном навчання)  на місця державного замовлення економічного факультету: 

 

- на спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  - 312,1 бали; 

- на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»           - 294,880 бали; 

- на спеціальність «Маркетинг»                                                                - 321,07бали. 

 

4. Встановити прохідні бали на навчання на ступінь  бакалавра (зі скороченим 

терміном навчання)  на місця державного замовлення архітектурного факультету: 

 

- на спеціальності  «Архітектура та містобудування»  - 376,0 бали; 

 

5. Рекомендувати до зарахування на навчання на ступінь бакалавра (зі скороченим 

терміном навчання) на місця державного замовлення вступників, які набрали за 

результатами вступних випробувань прохідний бал: 
 

 

Факультет     - ПЦБ 

Спеціальність - Будівництво та цивільна інженерія 

 

1. Науменко А.В. 

2. Рунова І.В. 

3. Афанасьєва І.Ю. 

4. Матійчук М.Л. 

5. Сєдун Х.А. 

6. Кудренко Д.О. 

7. Маслаков І.І. 

8. Петрова Я.Я. 

9. Савоста Б.С. 

10. Бойко Д.В. 



11. Соборний О.Ю. 

12. Чернуха Г.К. 

13. Токар А.В. 

14. Толстих А.С. 

15. Горін Р.О. 

16. Гоц Д.Д. 

17. Литвин І.М. 

18. Глінкін І.Ф. 

19. Чикулай Б.Є. 

20. Бутусов І.Є. 

21. Крюкова М.С. 

22. Камбуракі І.І. 

23. Семененков Д.С. 

24. Пустовгар М.О. 

25. Гордєєв З.В. 

 
 

Факультет     - Будівельний 

Спеціальність   - Геодезія та землеустрій 

 

1.Юрченко С.П. 

2.Цьопич Д.С. 

3.Шмогун О.А. 

4.Козлов Д.І. 

5. Ковальський Є.К. 

 

Факультет        - Цивільної інженерії та екології 

Спеціальність  - Будівництво та цивільна інженерія 

 

1. Погорєлов Владіслав Віталійович 

2. Курінний Максим Сергійович 

3. Червінська Ксенія Сергіївна 

4. Шинкаренко Анастасія Андріївна 

5. Кірюхін Максим Юрійович 

6. Іваник Артем Андрійович 

7. Бехтер Софія Русланівна 

8. Панаріна Світлана Юріївна 

9. Чернетта Тетяна Олегівна 

10. Тацій Іван Михайлович 

11. Забелла Сабіра Лятиівна 

12. Негер Іван Іванович 

13. Потрясай Карина Романівна 

14. Бузовський Олексій Олегович 

15. Швачко Віталій Євгенійович 

16. Кірієнко Володимир Віталійович 

17. Кострубський Олександр Олексійович 

18. Нагорний Роман Павлович 

19. Гурін Дмитро Валерійович 

20. Курносов Дмитро Олегович 

 

Факультет                  - Архітектурний 

Спеціальність             - Архітектура та містобудування 

 



1. Сидоров Є.А. 

2. Федорова О.В. 

3. Костриця Т.М. 

4. Карпова Т.В. 

5. Кісельова В.В. 

6. Скірко В.С. 

7. Новак Б.А. 

8. Геворгян С.В. 

9. Бережнова А.О. 

10. Голик В.О. 

 

Факультет        - Механічний 

Спеціальність - Галузеве машинобудування 

 

1. Волошин С.В. 

2.Педенко К.К. 

3.Остапчук Ю.А. 

4.Пушенко В.А. 

5.Підгайний Ю.О. 

 

Факультет     - Механічний 

Спеціальність   - Матеріалознавство  

                                       Спеціалізація Прикладне матеріалознавство 

1. Фурман А.Д. 

2. Коваленко О.О. 

3. Гребенюк О.О. 

4. Мєшков Д.А. 

5. Тітяніченко С.В. 

6. Підвисоцький В.А. 

7. Ільницький Я.С. 

8. Лисичкін А.С. 

9. Новицький О.В. 

10.Ломтіков Д.К. 

 

Факультет     - Механічний 

Спеціальність   - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

 

1. Неклеса Є.С. 

2. Молчанов В.Є. 

3. Хоменко Н.В. 

 

Факультет         - Економічний 

Спеціальність - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

1. Максименко Н.В. 

2. Кульомін В.Д. 

3. Давиденко В.О. 

4. Сіксяєва К.Ю. 

5. Бублик К.М. 

 

Факультет        - Економічний 

Спеціальність - Фінанси, банківська справа та страхування 



-  

1. Свистун А.В. 

2. Алексєєв А.О. 

3. Рубан А.О. 

 

Факультет        - Економічний 

 Спеціальність  -Маркетинг 

 

1. Максименко Н.В. 

2. Давиденко В.О. 

3.  Овчаренко О.В. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Інформацію заступника відповідального секретаря Лиходія О.С., яка 

повідомила, що за результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця 

державного замовлення на спеціальність  «Будівництво та цивільна інженерія» 

(Промислове i цивільне будівництво) факультету ПЦБ 122,039 балів і рекомендовано до 

зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний бал.  
 

УХВАЛИЛИ:  1.Встановити прохідний бал на місця державного замовлення на 

спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» (Промислове i цивільне будівництво) 

факультету ПЦБ                                                                            –   122,039 балів. 

 

1. Рекомендувати до зарахування на місця державного замовлення на перший курс 

факультету ПЦБ вступників, які набрали за результатами зовнішнього оцінювання якості 

освіти прохідний бал: 
 

Факультет     - ПЦБ 

Спеціальність     - Будівництво та цивільна інженерія 

 

3. Перхун О.О. 

2.Цібілюк Н.О. 

3.Донськой В.А. 

4.Мінчук А.В. 

5.Кубрак А.О. 

6.Кіпіані Н.Б. 

7.Фостик П.П. 

Рекомендовано (бюджет) 

8.Маркова Я.В. 

9.Понізовний І.А. 

10.Садиченко Д.В. 

11.Коробка Д.Ю. 

12.Коптєва В.С. 

13.Мельничук С.В. 

14.Потрясаєва М.К. 

15.Ольгов Н.В. 

16.Ведькал К.М. 

17.Коробцов В.І. 

18.Однобурцев Р.О. 

19.Лахтаренко Л.О. 

20.Шаповалова А.М. 

21.Буйленко Д.О. 

22.Бобровицький Д.О. 

23.Кириченко Д.В. 



24.Сиваш Д.Ю. 

25.Бута А.М. 

26.Скиба Т.О. 

27.Кравченко А.С. 

28.Матюхіна Т.О. 

29.Карібян А.Д. 

30.Крюк А.В. 

31.Помогаєва К.О. 

32.Макаров К.К. 

33.Нечипоренко О.С. 

34.Соколан К.О. 

35.Мойсеєнко К.А. 

36.Сопільняк К.М. 

37.Заїченко В.О. 

38.Очеретько Р.Р. 

39.Кізлевич В.С. 

40.Кільчанов М.Д. 

41.Данильченко Ю.Ю. 

42.Баникін Є.І. 

43.Храмкова А.Г. 

44.Сачко А.В. 

45.Жегур М.О. 

46.Шнирьов А.С. 

47.Колісник К.А. 

48.Льога К.О. 

49.Єрьомін Є.М. 

50.Цьопич Д.С. 

51.Красенко Д.В. 

52.Лисений О.А. 

53. Манжелєй М.Е. 

54.Новіков В.І. 

55.Дейкун А.О. 

56.Прокопович К.О. 

Рекомендовано (бюджет) 

57.Сомова К.О. 

58.Клейменов Л.С. 

59.Літковець А.В. 

60.Бородін А.О. 

61.Лашко Д.В. 

62.Шаломов О.В. 

63.Жук О.О. 

64.Шевченко Я.С. 

65.Момот Є.В. 

66.Сумський М.Є. 

67.Павлов М.Є. 

68.Гайдарь В.В. 

69.Бесєдін Є.В. 

70.Баско Д.В. 

71.Чалдін М.О. 

72.Букша Ю.О. 

73.Тущенко В.М. 

74.Масюк Д.С. 



75. Лаца Б.М. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Інформацію заступника відповідального секретаря Морозова Є.П., яка 

повідомила, що за результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця 

державного замовлення на спеціальність  «Облік та оподаткування»  економічного 

факультету178,500 балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які 

набрали прохідний бал. Із них рекомендуються до зарахування за квотою 1 вступник.  

За результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність»  

економічного факультету   172,380  балів і рекомендовано до зарахування на перший курс 

вступників, які набрали прохідний бал. Із них рекомендуються до зарахування за квотою 1 

вступник. 

 За результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця 

державного замовлення на спеціальність  «Фінанси, банківська справа та страхування»  

економічного факультету   178,908  балів і рекомендовано до зарахування на перший курс 

вступників, які набрали прохідний бал. Із них рекомендуються до зарахування за квотою 1 

вступник. 

За результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Менеджмент»  економічного факультету   176,664  балів і 

рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний бал. 

  

За результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Міжнародні економічні відносини»  економічного 

факультету   188,802  балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, 

які набрали прохідний бал.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Встановити прохідний бал на місця державного замовлення економічного 

факультету:  

- на спеціальність  «Облік та оподаткування»                                         - 178,500 балів. 

- на спеціальність  «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність»    - 172,380балів. 

- на спеціальність  «Фінанси, банківська справа та страхування»          - 178,908 балів. 

- на спеціальність  «Менеджмент»                                                            -  176,664 балів. 

- - на спеціальність  «Міжнародні економічні відносини»                   - 188,802 балів. 

2. Рекомендувати до зарахування на місця державного замовлення на перший курс 

економічного факультету вступників, які набрали за результатами зовнішнього 

оцінювання якості освіти прохідний бал: 

  
Факультет         - Економічний 

Спеціальність   - Облік та оподаткування 

 

1.Марінова В.А. 

 

Факультет         - Економічний 

Спеціальність    - Підприємництво, торгівля, біржова діяльність 

 

1. Янченко В.В. 

2.Безгодкова К.С. 

3.Філюк Д.С. 

4.Риженко Н.О. 

5.Вербинська О.Р. 

6.Фірсова А.М. 



7.Лисконог Є.І. 

8.Різник І.О. 

9.Іващенко О.М. 

10.Кочмаров М.К. 

Факультет                  - Економічний 

Спеціальність   - Фінанси, банківська справа та страхування   
 
1.Ткач Д.Ю. 

2.Туз А.О. 

3.Терентьєва М.С. 

 

Факультет         - Економічний 

Спеціальність   - Менеджмент  

 

1.Буцька В.В. 

2.Обуховська М.О. 

3.Рудавський Б.О. 

4.Максименко М.А. 

 

Факультет         - Економічний 

Спеціальність Міжнародні економічні відносини 

 

1. Мосієнко Д.В. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Інформацію заступника відповідального секретаря Голякової І.В., яка 

повідомила, що за результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця 

державного замовлення на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» 

(Водопостачання та водовідведення,  Теплогазопостачання і вентиляція, Технологія 

будівельних конструкцій, виробів i матерiалiв) факультету цивільної інженерії та екології  

114,546 балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали 

прохідний бал. Із них рекомендуються до зарахування за квотою 1 вступник, за 

результатами співбесіди 1 вступник. 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідний бал на місця державного замовлення факультету 

цивільної інженерії та екології: 

 

- на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» (Водопостачання та 

водовідведення,  Теплогазопостачання і вентиляція, Технологія будівельних 

конструкцій, виробів i матерiалiв)                                                     -  114,546 балів; 

 

2.Рекомендувати до зарахування на місця державного замовлення на перший курс 

факультету цивільної інженерії та екології вступників, які набрали за результатами 

зовнішнього оцінювання якості освіти прохідний бал: 

 

Факультет        - Цивільної інженерії та екології 

Спеціальність  - Будівництво та цивільна інженерія 

1.Носуліч І.О. 

2.Ларькова С.О. 

3.Чайка Д.А. 

4.Камалов А.М. 

5.Савченко Д.Г. 

6.Шевченко О.О. 

7.Горшкова А.Г. 



8.Сторчай К.В. 

9.Хмара В.А. 

10.Шаркова Є.В. 

11.Гончарівський А.Е. 

12.Матюхіна О.О. 

13.Ткачов М.С. 

14.Чуйкова Д.В. 

15.Бондар Д.В. 

16.Мантуленко І.В. 

17.Нікітін А.І. 

18.Зайцев О.Д. 

 19. Богуцький О.С. 

20.Чепець А.В. 

21.Єрсак О.Ю. 

22.Долженков І.М. 

23.Опелат Д.В. 

24.Трегубенко Д.В. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Інформацію заступника відповідального секретаря Левченко Л.М.., який 

повідомив, що за результатами  Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця 

державного замовлення на спеціальність  «Автоматизоване управління технологічними 

процесами» механічного  факультету 146,592  балів і рекомендовано до зарахування на 

перший курс вступників, які набрали прохідний бал 5 вступників. 

За результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Автомобільний трапнспорт»  механічного факультету 

133,394  балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали 

прохідний бал.  

За результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Галузеве машинобудування»  механічного факультету 

120,99  балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали 

прохідний бал 4 вступника.  

За результатами Широкого вступу встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Прикладне матеріалознавство»  механічного факультету 

117,357  балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали 

прохідний бал 5 вступників. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Встановити  прохідний бал на місця державного замовлення механічного  факультету: 

-  на спеціальність  «Автоматизоване управління технологічними  

процесами»                                                                                            - 146,592  балів;  

- спеціальність  «Автомобільний транспорт»                                           - 133,394    балів. 

- на спеціальність «Галузеве машинобудування»                                    - 120,99  балів.  

- на спеціальність «Матеріалознавство»                                              -117.357 балів 

2. Рекомендувати до зарахування на місця державного замовлення на перший курс 

механічного факультету вступників, які набрали за результатами зовнішнього оцінювання 

якості освіти прохідний бал: 

 

Факультет         - Механічний 

Спеціальність   - Автоматизоване управління технологічними процесами 

 

1. Дулідов І.Д. 

2.Гаращенко І.К. 

3.Бур`янов А.А. 



4.Угаркін Є.С. 

5.Лупачов К.А 

 

Факультет         - Механічний 

Спеціальність    - Автомобiльний транспорт 

 

1.Бабич В.А. 

2.Бучок А.Р. 

3Подольський Д.Р. 

4.Завгородній С.В. 

5.Дідик А.А. 

6.Какун О.О. 

7.Усенко В.С. 

8.Чернявський Р.Д. 

9.Вишинський Г.С. 

11.Герасименко В.О. 

 

Факультет         - Механічний 

Спеціальність   - Галузеве машинобудування 

 

1.Бабушкін С.Є. 

2.Димура О.О. 

3.Литовченко Р.А. 

4.Шевченко Є.Р. 

 

Факультет         - Механічний 

Спеціальність Матеріалознавство 

Спеціалізація  Прикладне матеріалознавство 

 

1. Мосьпан А.В. 

2.Євкевич Г.О. 

3.Абакумова К.А. 

4.Несвєтова А.С. 

5.Москаленко С.І. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Інформацію заступника відповідального секретаря Бабенко В.О., яка 

повідомила,  що за результатами  Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця 

державного замовлення на спеціальність  «Будівництво та цивільна інженерія»  (Міське 

будівництво і господарство та Автомобільні дороги і аеродроми) будівельного   

факультету 123,808  балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які 

набрали прохідний бал. 

За результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Землеустрій та кадастр»  будівельного  факультету 166,880  

балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний 

бал.  

За результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Цивільна безпека»  будівельного  факультету 161,78  бали і 

рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний бал, 

квота 1 один вступник.  

За результатами Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Комп’ютерні науки» будівельного  факультету 161,226  

балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний 



бал. 
 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідний бал  на місця державного замовлення 

будівельного   факультету: 

 

- на спеціальність  «Будівництво та цивільна інженерія»             - 123,808   балів; 

- на спеціальність  «Землеустрій та кадастр»                                - 166,880 бали. 

- на спеціальність  «Цивільна безпека»                                          - 161,78  бали. 

- на спеціальність  «Комп’ютерні науки»                                -180,540   бали. 

 

2.Рекомендувати до зарахування на місця державного замовлення на перший курс 

будівельного факультету вступників, які набрали за результатами зовнішнього 

оцінювання якості освіти прохідний бал: 

 

Факультет         - Будівельний 

Спеціальність - Будівництво та цивільна інженерія 

1.Штамбург О.О. 

2.Кремляков В.О. 

3.Костинюк В.Є. 

4Соколенко А.С. 

5.Свірідов А.Р. 

6.Швець К.Є. 

7.Михальченко А.С. 

8.Горбань С.А. 

9.Прокоф`єв І.І. 

10.Козка В.О. 

11.Паньков Р.Р. 

12.Наседкіна Ю.А. 

13.Снурніцин Д.Є. 

14.Бичков І.А. 

 

Факультет     - Будівельний 

Спеціальність   - Землеустрій та кадастр 

1.Бєлєва К.К. 

2.Москаленко В.В. 

3.Карпенко Ю.В. 

4.Чухно Я.С. 

5.Мережко О.С. 

6.Приходько В.О. 

7.Романов С.С. 

8.Шелест А.Г. 

9.Горяінова Т.Д. 

10.Бирзул В.М. 

 

Факультет         - Будівельний 

Спеціальність - Цивільна безпека 

 

1. Мовчан Я.В. Квота 1 

2.Самосієнко Я.Б. 

3.Паламарчук В.М. 

4.Брайченко В.К. 

 

Факультет         - Будівельний 



Спеціальність - Комп’ютерні науки 

 

1.Петренко М.І. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Інформацію заступника відповідального секретаря Карасьова О.Г., який 

повідомив, що за результатами  Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця 

державного замовлення на спеціальність  «Архітектура і містобудування» архітектурного    

факультету 184,773 балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які 

набрали прохідний бал. Із них рекомендуються до зарахування за квотою 1 вступник.  

 
 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідні бали на місця державного замовлення на  

спеціальність  «Архітектура і містобудування»  архітектурного факультету   184,773бали. 

 

2. Рекомендувати до зарахування на перший курс архітектурного факультету на місця 

державного замовлення вступників, які набрали за результатами вступних випробувань 

прохідний бал: 

 

Факультет        - Архітектурний 

Спеціальність   - Архітектура та містобудування 

 

1. Ковтун І.О. Квота 1 

2. Шатровська Є.Є. 

3. Косюга М.В. 

4. Табанець О.В. 

5. Стриженко А.А. 

6. Бутиріна О.Д. 

7. Чечильницька М.К. 

8. Лосєва Є.М. 

9. Сірик Б.Д. 

10. Смирнова О.С. 

11. Лушпа К.М. 

12. Дьяконов Д.М. 

13. Сова Є.І. 

14. Буряк К.М. 

 

СЛУХАЛИ: 14. Інформацію з відповідального секретаря Петренко В.О. який повідомив, 

що за результатами  Широкого вступу встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Облік і оподаткування» НМЦЗіДО 136,986 балів і 

рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний бал.  

За результатами  Широкого вступу встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Фінанси, банківська справа та страхування» НМЦЗіДО 

138,312 балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали про  
За результатами  Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Маркетинг» НМЦЗіДО 168,3 балів і рекомендовано до 

зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний бал. хідний бал.  

 

За результатами  Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» НМЦЗіДО 154,797 

балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний 

бал.  

За результатами  Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 



НМЦЗіДО 128,281 балів і рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які 

набрали прохідний бал. 

бали. 

За результатами  Широкого вступу   встановлено  прохідний бал на місця державного 

замовлення на спеціальність  «Автомобільний транспорт» НМЦЗіДО 124.328 балів і 

рекомендовано до зарахування на перший курс вступників, які набрали прохідний бал. 

бали. 

 УХВАЛИЛИ: 1. Встановити прохідні бали на навчання на ступінь бакалавр на місця 

державного замовлення  НМЦЗіДО: 

 

- на спеціальність  «Облік і оподаткування»                                             - 136,986 балів; 

- на спеціальність  «Фінанси, банківська справа та страхування»           - 138,312 балів; 

- на спеціальність  «Будівництво та цивільна інженерія»                          -144,303 балів; 

- на спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  

- технології»                                                                                                    - 128,281 балів; 

     - на спеціальності  «Автомобiльний транспорт»                                       - 124,328 бали. 

-  на спеціальності  «Маркетинг»                                                             - 168,300 бали. 

- на спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» - 128.281 бали. 

 

2.Рекомендувати до зарахування на навчання на перший курс НМЦЗіДО на місця 

державного замовлення вступників, які набрали за результатами вступних випробувань 

прохідний бал: 

 

Навчально-методичний центр заочної і дистанційної освіти 

 

Спеціальність - Облік і оподаткування 

1.Дубівка В.В. 

 

Спеціальність - Фінанси, банківська справа та страхування 

1. Єременко О.Л. Квота 1 

2.Вороновська І.С. 

3.Дмитренко А.Ю. 

 

Спеціальність  Меркетинг 

1.Островська В.В. 

2.Філатова А.А. 

 

Спеціальність   - Будівництво та цивільна інженерія 

1.Юр`єв А.Ю. Квота 1 

2.Акатов І.І.  

 

Спеціальність    - Автомобiльний транспорт 

1.Хоцевич С.І. 

2.Змієнко С.С. 

 

Спеціальність    Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

1 Кудаєв О.В. 

 

CЛУХАЛИ:15. 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 
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