


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11350723 102069
0

Рижко Єлизавета Олександрівна 53234517 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0026984 Міжнародна 
економіка та 
бізнес

175,292
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10809609 968928

Андрейчикова Дар`я Андріївна 53266433 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0136548 Міжнародний 
облік та бізнес-
звітність

150,384

2 10755185 968928

Краснокутська Каріна Володимирівна 53254114 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0179426 Міжнародний 
облік та бізнес-
звітність

168,948
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10773705 969564
Русан Сергій Олександрович 36304348 HP 22.06.2009 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0318605 Менеджмент та 
адміністрування

147,524
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10910167 989815

Баранецька Олена Володимирівна 53229928 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0048414 Маркетинг 150,644

2 11326173 989815

Бесага Анастасія Романівна 53219513 HP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0255639 Маркетинг 148,564

4



3 10598815 989815

Дубинська Іванна Олександрівна 53224571 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0024327 Маркетинг 145,756

4 10601134 989815

Кандірал Богдан Андрійович 53230045 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0014361 Маркетинг 154,908

5 10542408 989815

Ситник Аліна Григорівна 53235882 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028642 Маркетинг 172,536

6 10790428 989815

Сушко Єлизавета Олександрівна 53244038 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0065655 Маркетинг 152,724

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11283887 108642
5

Нісова Яна Валеріївна 34027929 HP 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10628841 978400

Балашов Андрій Олегович 53221515 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0095884 Комп’ютерні 
науки

171,496

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

132 Матеріалознавство Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11090014 108724
1

Карлович Юлія Георгіївна АВ016094 MП 
19.06.1997 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Прикладне 
матеріалознавств
о

0,000

2 10825451 108724
1

Репан Єлизавета Олександрівна 49543811 HP 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладне 
матеріалознавств
о

0,000

8



3 10828415 108724
1

Юшко Оксана Григорівна 006868 PБ 20.06.1997 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладне 
матеріалознавств
о

0,000

4 10569687 108724
1

Яблуновський Денис Олександрович 40202517 HP 27.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладне 
матеріалознавств
о

0,000

9



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11277839 108699
6

Дроговоз Геннадій Васильович вк001299 ДЛ 30.06.1997 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Підйомно-
транспортні, 
дорожні, 
будівельні, 
меліоративні 
машини і 
обладнання

0,000

10



2 10786774 108699
6

Замковий Костянтин Валентинович 26751107 HP 24.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підйомно-
транспортні, 
дорожні, 
будівельні, 
меліоративні 
машини і 
обладнання

0,000

3 10490090 108699
6

Стоюшко Андрій Валерійович 42430236 HK 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підйомно-
транспортні, 
дорожні, 
будівельні, 
меліоративні 
машини і 
обладнання

0,000

11



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11085666 108683
9

Гурін Олександр Олександрович 46308314 HP 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

2 11030714 108683
9

Дейнеко Катерина Іванівна 45834633 HK 15.07.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

12



3 10478603 108683
9

Іванілова Владислава Миколаївна 29357369 HP 27.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

4 10766897 108683
9

Мамаєнко Олександр Юрійович 38027491 HP 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

13



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10602063 108659
7

Агафонова Влада Миколаївна 29311300 HP 27.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

2 11015017 108659
7

Волковський Дмитро Сергійович 40847532 HP 23.06.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

3 10508861 108659
7

Волохань Олександр Вікторович 35107012 HP 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

14



4 10539563 108659
7

Гладких Роман Олегович 38529290 HP 25.06.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

5 10791857 108659
7

Гулик Юрій Іванович 23252480 HP 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

6 11119333 108659
7

Данилов Даніїл Олександрович 53270873 HP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

7 11387963 108659
7

Куцин Едуард Миколайович 38528392 HP 30.06.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

8 10744876 108659
7

Мігільов Олександр Андрійович 51763283 XA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

9 10704084 108659
7

Набережний Олексій Віталійович 29357280 HP 27.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

10 10535035 108659
7

Перетяка Валентина Олександрівна 19385285 HP 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

11 11080142 108659
7

Руденко Даніїл Віталійович 53226498 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

12 10509456 108659
7

Сіденко Володимир Григорович 289230 Г 30.06.1989 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

13 11019320 108659
7

Хвостік Роман Сергійович 29036250 AP 26.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

14 10473625 108659
7

Царалунга Артем Олександрович 49529774 XE 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

15 10982754 108659
7

Чалий Микола Ігорович 49995653 HP 21.02.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове та 
цивільне 
будівництво

0,000

15
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10884039 108644
1

Аммосов Данило Олександрович 48485230 HP 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водопостачання 
та 
водовідведення

0,000

2 10477980 108644
1

Гейко Ірина Володимирівна 23777798 CK 19.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водопостачання 
та 
водовідведення

0,000

16



3 11017066 108644
1

Ізотова Юлія Віталіївна 51929529 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Водопостачання 
та 
водовідведення

0,000

4 11378317 108644
1

Пащенко Ігор Олександрович 50346613 HP 23.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водопостачання 
та 
водовідведення

0,000

5 11379072 108644
1

Шелудько Сергій Вікторович 47492162 HP 30.06.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Водопостачання 
та 
водовідведення

0,000

17



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10473317 108645
8

Анастасова Катерина Дмитрівна 46304433 HP 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

2 10497665 108645
8

Галичий Ростислав Валерійович 38042406 HP 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

3 11117698 108645
8

Діденко Олександр Вікторович 31374218 HP 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

18



4 10645255 108645
8

Кандідатова Тетяна Олександрівна 11227007 HP 20.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

5 10761329 108645
8

Лугова Тетяна Іванівна 18107591 HP 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

6 10533339 108645
8

Манжос Вікторія Олександрівна 22145550 HP 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

7 10481617 108645
8

Тишковська Вікторія Володимирівна 013599 HД 22.06.1995 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

8 10481455 108645
8

Тишковський Олександр Казимирович 809711 ПT 28.06.1991 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

9 10552113 108645
8

Толстопят Олексій Андрійович 34030125 HP 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

10 11265251 108645
8

Цапко Павло Олександрович 48484774 HP 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

11 10509556 108645
8

Цоток Ірина Дмитрівна 021486 ДA 05.07.1996 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

0,000

19
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583
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Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10815668 108658
3

Андріященко Олександр Олександрович 30933453 HP 26.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і 
матеріалів

0,000

20



2 10502646 108658
3

Клейман Антон Олександрович 26761179 HP 24.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і 
матеріалів

0,000

3 10509322 108658
3

Крячко Костянтин Геннадійович 31755496 PB 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і 
матеріалів

0,000

4 10502905 108658
3

Курт-Аметов Денис Русланович 49125642 HP 27.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і 
матеріалів

0,000

5 10472639 108658
3

Сіденко Владислав Володимирович 42125108 KC 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і 
матеріалів

0,000

6 10563960 108658
3

Скрипник Віктор Олександрович 46301367 HP 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і 
матеріалів

0,000

7 10612220 108658
3

Ткаченко Олена Ярославівна 26757236 HP 24.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і 
матеріалів

0,000

8 10507719 108658
3

Чирва Антон Миколайович 46301373 HP 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і 
матеріалів

0,000

21
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11271002 972601
43-3443028 Олександр Тарасович 49976012 XE 01.07.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0485979 Промислове та 
цивільне 
будівництво

136,207

2 10825665 972601

Коваленко Владислав Ігорович 53476276 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0333456 Промислове та 
цивільне 
будівництво

152,360
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10571014 108659
2

Коломоєць Олександр Андрійович 48011112 HP 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільні 
дороги і 
аеродроми

0,000

2 11388870 108659
2

Патока Мирослава Віталіївна 52255486 HP 28.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільні 
дороги і 
аеродроми

0,000
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3 10869952 108659
2

Святенький Віктор Олександрович 11203181 HP 19.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільні 
дороги і 
аеродроми

0,000

4 10795457 108659
2

Стрелкова Лілія Володимирівна АВ002473 OC 
21.06.1996 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Автомобільні 
дороги і 
аеродроми

0,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10762984 108646
6

Борсук Сергій Олександрович 44262537 HP 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

0,000

2 10789958 108646
6

Вербицька Вікторія Віталіївна 652166 Л 27.06.1980 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

0,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10690780 995679

Кронглєвський Аркадій Броніславович 53217765 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0072993 Геодезія та 
землеустрій

125,944
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

263 Цивільна безпека Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10472046 108647
6

Іванова Анна Володимирівна 12578988 HP 20.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Охорона праці 0,000

2 10544579 108647
6

Ковальчук Дмитро Андрійович 26822967 HP 24.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Охорона праці 0,000

3 10502892 108647
6

Мандрик Андрій Андрійович 158582 P 26.06.1987 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Охорона праці 0,000
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4 10690632 108647
6

Муравйова Уляна Валеріївна 53266882 HP 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Охорона праці 0,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11124125 108683
7

Гаврилов Микола Олексійович 48484655 HP 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільний 
транспорт

0,000

2 10540966 108683
7

Глуховська Анастасія Сергіївна 42560864 HP 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільний 
транспорт

0,000
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3 10488328 108683
7

Мартиненко Ірина Вячеславівна АВ001919 OA 
19.06.1995 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Автомобільний 
транспорт

0,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 
"Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 311-КС

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10745978 972472

43-7919661 Дар`я Віталіївна 53345704 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0101887 Управління та 
адміністрування 
регіональних 
економічних 
систем

145,288
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