
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПРИДНIПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ БУДIВНИЦТВА ТА 

АРХIТЕКТУРИ» 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання приймальної комісії 

 

м. Дніпро                                                                23 листопада 2018 р. 

 

Були присутні члени приймальної комісії. 

Голова приймальної комісії – Большаков В.І., ректор академії, професор 

Заступники голови приймальної комісії: 

1. Верхоглядова Н.І. – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; 

2. Дікарєв Б.М. – проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних 

зв'язків, професор; 

3. Рижков І.В. – проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, доцент; 

4. 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. – замісник 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. БілоконьА.І.  - декан будівельного факультету, професор 

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

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

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

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

8. Ковтун-Горбачова Т.А. - заступник декана будівельного факультету, 

доцент; 

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

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

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

12. Тютерева В.І. - голова комітету Ради академії по роботі з молоддю. 

Всього 25 чол. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про Умови прийому на перший курс вищих навчальних закладів України в 2018 році. 

2. Затвердження плану роботи приймальної комiсiї на 2018  рік. 

 



СЛУХАЛИ:  1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Петренко В.О., який ознайомив членів приймальної комісії з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 13 жовтня 2017 року за № 1378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

14 листопада 2017 року за № 1396/31264, в якому пропонується при організації та 

проведенні прийому до вищих навчальних закладів України керуватися Умовами прийому 

до вищих навчальних закладів України, що затверджені цим наказом. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Наказ прийняти до виконання. 

2. Розробити і до 25.12.2016 р. затвердити Правила прийому до академії в 2018 році згідно 

з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України за № 1378  від 13 жовтня 2017 року. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Iнформацiю вiдповiдального секретаря приймальної комiсiї Петренко В.О. 

про основнi напрямки та заходи по пiдготовцi та проведенню прийому на перший курс 

академiї в 2018 роцi. 
 

УХВАЛИЛИ: План роботи приймальної комiсiї на 2018 рік затвердити (план додається). 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                       В.І. Большаков 

 

Відповідальний секретар                                             В.О. Петренко 
 

 


