


               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11334035 997058
Руденко Ірина Миколаївна 009936 E22 28.02.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0275959 Менеджмент та 
адміністрування

154,000
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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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 11389301 968296
Чаловська Надія Григорівна 41757481 HP 06.07.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0455379 Підприємницька 
діяльність

149,000

2



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10986376 978397
Гулєнков Владислав Русланович 059327 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0425954 Комп’ютерні 
науки

157,500

2 10488437 978397
Ісип Владислав Миколайович 071901 E22 04.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0360159 Комп’ютерні 
науки

147,000

3



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

132 Матеріалознавство Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10743647 102095
9

Мисочка Богдан Сергійович 070760 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0341778 Комп`ютерне 
матеріалознавств
о і дизайн 
матеріалів

133,500

4



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10613245 982943

Дятлов Дмитро Васильович 32428828 HP 30.06.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0273247 Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

139,500

2 10491991 982943

Ткаченко Дмитро Владиславович 057561 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0318196 Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

129,000
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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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10534097 975073
Бакуліна Лідія Ігорівна 077215 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0058284 Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

138,000

2 11240235 975073
Гадик Денис Едуардович 077208 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0484048 Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

154,000

3 10989641 975073
Морозов Матвій Максимович 072596 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0449679 Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

143,000

6



4 11261820 975073
Новохатній Кирило Вадимович 077214 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0456000 Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

153,500

5 10579306 975073
Сєверін Андрій Романович 077193 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0302360 Теплогазопостач
ання, вентиляція 
і кондиціювання

129,000

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11281948 984083
Біленко Дмитро Юрійович 072575 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479205 Водопостачання 
та 
водовідведення

134,500

2 10883268 984083
Середа Єлизавета Андріївна 046179 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0312673 Водопостачання 
та 
водовідведення

133,500

8



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10781571 975072
Бурцев Ігор Вікторович 077291 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0258498 Промислове та 
цивільне 
будівництво

145,500

2 10701439 975072
Вовк Іван Костянтинович 072574 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0030956 Промислове та 
цивільне 
будівництво

145,500

3 10764907 975072
Геращенко Максим Андрійович 020222 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0086169 Промислове та 
цивільне 
будівництво

142,000

9



4 10861969 975072
Голованьова Тетяна Сергіївна 039582 E22 28.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0216865 Промислове та 
цивільне 
будівництво

130,500

5 10741699 975072
Замега Максим Олексійович 077200 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0324293 Промислове та 
цивільне 
будівництво

125,500

6 10542787 975072
Кулик Вячеслав Сергійович 077268 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0296809 Промислове та 
цивільне 
будівництво

168,500

7 10508392 975072
Мельников Сергій Олегович 077199 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0298325 Промислове та 
цивільне 
будівництво

132,000

8 10530891 975072
Плюта Данило Михайлович 072717 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0219749 Промислове та 
цивільне 
будівництво

139,000

9 10746944 975072
Пренко Олександр Дмитрович 057699 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0344493 Промислове та 
цивільне 
будівництво

144,500

10 11354742 975072
Романенко Андрій Євгенійович 025109 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0482833 Промислове та 
цивільне 
будівництво

141,000

11 10781256 975072
Сологуб Ілля Олександрович 077326 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0471100 Промислове та 
цивільне 
будівництво

149,500

12 10711020 975072
Топчий Роман Андрійович 026230 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0295761 Промислове та 
цивільне 
будівництво

150,500

10



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10548421 984084
Макаров Микита Ігорович 077187 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0298164 Автомобільні 
дороги і 
аеродроми

125,000

2 10658720 984084
Трегуб Гліб Євгенович 034292 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0280914 Автомобільні 
дороги і 
аеродроми

162,000

3 10476355 984084
Трубіцин Олександр Олегович 077179 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0298999 Автомобільні 
дороги і 
аеродроми

142,500

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11200542 984082

Панасенко Діана Євгеніївна 077327 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0126227 Технології 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і 
матеріалів

139,000

12



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

263 Цивільна безпека Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11072176 979686
Вовницький Максим Костянтинович 080010 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0475235 Охорона праці 139,500

2 11278254 979686
Джужа Віталій Вікторович 059257 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0045935 Охорона праці 142,500

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 314-КС

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11176630 975071
Бакаляр Володимир Олександрович 027563 E17 01.07.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0481605 Автомобільний 
транспорт

138,500

2 11348025 975071
Россинський Юрій Вячеславович 040157 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0489116 Автомобільний 
транспорт

140,500

14


