
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПРИДНIПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ БУДIВНИЦТВА ТА 

АРХIТЕКТУРИ» 

 

ПРОТОКОЛ  № 43 

 

засідання приймальної комісії 

 

м. Дніпро                                                                10 серпня 2018 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. 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. – 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 

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. Білоконь А.І.  - декан будівельного факультету, професор 

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

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

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

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

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

9. Ярова Т.П. - заступник декана архітектурного факультету, ст.викладач; 

10. Чередніченко Л.А. - голова профкому, доцент; 

11. Гаврюшева В.І. - голова комітету Ради академії по роботі з молоддю. 

Всього 24чол. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про зарахування на перший курс (з скороченим  терміном навчання) вечірньої форми 

на позабюджетні місця за конкурсом.  

2.  Про зарахування за конкурсом на навчання на ступінь магістр за освітньо-

професійними програмами на позабюджетні місця вступників вечірньої форми 

навчання. 

3. Про зарахування на перший курс заочної форми навчання на позабюджетні місця за 

конкурсом.  



4. Про зарахування на другий курс заочної форми навчання на позабюджетні місця за 

конкурсом.  

5. Про допуск до додаткових вступних випробувань на навчання на ступінь магістр 

вступників навчально-методичного центру  заочної і дистанційної освіти. 

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

7. Щодо  обсягів державного замовлення у 2018 р. за освітніми ступенями бакалавра та 

магістра. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Інформацію заступника відповідального секретаря Карасьова О.Г., який 

повідомив, що після рекомендації на позабюджетні місця вечірньої форми навчання на 

ступінь бакалавра на перший курс (з скороченим терміном навчання) вступники, уклали 

відповідну угоду. Усі вступники, які уклали відповідну угоду, замінили копії потрібних 

документів на оригінали. 

УХВАЛИЛИ:  За конкурсом зарахувати на позабюджетні місця вечірньої форми навчання 

на ступінь бакалавра (з скороченим терміном навчання, на 1 курс) таких вступників: 

 

Факультет                  - Архітектурний 

Спеціальність             - Архітектура та містобудування 

 

1. Боднарук Д.В. 

2. Юрченко І.О. 

3. Рєпіна А.Ю. 

4. Бренько Д.О. 

5. Гордієнко М.Р. 

6. Шерстюк В.Р. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Інформацію заступника відповідального секретаря Карасьов О.Г., який 

повідомив, що вступники архітектурного факультету, які не набрали прохідний бал на 

навчання на ступінь магістр за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами 

на місця державного замовлення,  виявили бажання бути зарахованими на позабюджетні 

місця відповідної спеціальності. Пропонується задовольнити їх бажання. 

УХВАЛИЛИ:  За конкурсом зарахувати на позабюджетні місця на перший курс вечірньої 

форми навчання таких вступників: 

 

Факультет                  - Архітектурний 

Спеціальність             - Архітектура та містобудування 

 

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

 

1. Садковський Д.М. 

2. Басов С.А. 

3. Чабаненко Г.С. 

4. Сармолотова К.Л. 

5. Кручінін О.С. 

6. Гладка А.С. 

7. Безрукава О.О. 

8. Файнблат В.Л. 

9. Ашихміна А.В. 

 

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

1. Козлова Т.О. 



CЛУХАЛИ: 3. Iнформацiю вiдповiдального секретаря Петренко В.О., який 

повідомив, що  прийнятi особові справи вступників що вступають до академії на навчання  

на ступінь бакалавра на перший курс за заочною формами навчання, на базі атестату про 

середню освіту укомплектовані вiдповiдно до «Правил прийому» i перевірені 

секретаріатом приймальної комiсiї. Ці  вступники мають бути допущені до додаткових 

вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до зарахування на перший курс заочної форми 

навчання. 

 

Спеціальність Галузеве машинобудування 

 

1. Пуховий А.А. 
 

CЛУХАЛИ: 4. Iнформацiю вiдповiдального секретаря Петренко В.О., який 

повідомив, що  прийнятi особові справи вступників що вступають до академії на навчання  

на ступінь бакалавра на другий курс за заочною формами навчання, на базі атестату про 

середню освіту укомплектовані вiдповiдно до «Правил прийому» i перевірені 

секретаріатом приймальної комiсiї. Ці  вступники мають бути допущені до додаткових 

вступних випробувань. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до зарахування на другий курс заочної форми 

навчання. 

 

Спеціальність   Облік і оподаткування 

1. Матющенко О.Д. 

 

Спеціальність Менеджмент 

1. Підгорна Д.В. 

 

Спеціальність  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

1. Кононенко В.О. 

 

Спеціальність Цивільна безпека 

1. Рахманін О.А. 

 

Спеціальність  Міжнародні економічні відносини 

1. Ковальчук М.М. 

2. Кучеренко М.В. 

3. Тур О.В. 
 

CЛУХАЛИ: 5. Iнформацiю вiдповiдального секретаря Петренко В.О., який 

повідомив, що  прийнятi особові справи вступників що вступають до академії на навчання  

на ступінь магістра, що вступають до академії на навчання  на ступінь магістра, на основі 

ступеня бакалавр, здобутого за іншою спеціальністю, денною та заочною формами 

навчання, укомплектовані вiдповiдно до «Правил прийому» i перевірені секретаріатом 

приймальної комiсiї. Ці  вступники мають бути допущені до додаткових вступних 

випробувань. 

УХВАЛИЛИ:  Допустити  до складання додаткового іспиту вступників, що мають 

ступень бакалавра, здобутого за іншою за спеціальністю, що вступають до академії: 

 

 на навчання на ступінь магістра за освітніми програмами: 

 

1.  Акперов Роман Ельденізович  



2.  Бажанов Андрій Владиславович  

3.  Байбуз Дмитро Романович  

4.  Білоєнко Олеся Григорівна  

5.  Бондарчук Тетяна Борисівна  

6.  Ватченко Борис Сергійович  

7.  Вертелецька Олена Миколаївна  

8.  Вознюк Ілля Денисович  

9.  Грицан Володимир Васильович  

10.  Гуменюк Марк Юрійович  

11.  Дмитренко Алена Ігорівна  

12.  Євдокимова Оксана Юріївна  

13.  Зімін Кирило Володимирович  

14.  Ковальов Володимир Олексійович  

15.  Куцоконь Валерія анатоліївна  

16.  Лужний Артур Сергійович  

17.  Мазур Інеса Борисівна  

18.  Марченко Андрій Віталійович  

19.  Марченко Віталій Віталійович  

20.  Матухно Олена Вікторівна  

21.  Молчан Олена Олександрівна  

22.  Назарчук Оксана Валеріївна  

23.  Нестеркін Олександр Олександрович  

24.  Новіков  Богдан Михайлович  

25.  Окуневич Ірина Леонідівна  

26.  Оскома Олена Володимирівна  

27.  Пісклов Олег Володимирович  

28.  Репашевська Вікторія Дмитрівна  

29.  Рублевська Наталя Вікторівна  

30.  Сангул Віталій Петрович  

31.  Сілютін Вячеслав Сергійович  

32.  Сірий Олександр Станіславович  

33.  Сторожко Світлана Вікторівна  

34.  Шинкаренко Ігор Ігорович  

35.  Шкірко Оксана Ігорівна  

36.  Щербакова Олена Олексіївна  

37.  Юшкевич Володимир Вячеславович  

38.  Яшин Денис Олексійович  

 

CЛУХАЛИ 6:. 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 

вступника-іноземця слід прийняти рішення: чи дає академічне право на отримання базової 

вищої освіти за обраним напрямом підготовки отриманий ним рівень освіти; чи потребує 

вступник проходження мовної підготовки за навчальною програмою підготовчого 

відділення. 




