
П Р О Т О К О Л  № 24 

засідання приймальної комісії ОДЕКУ 

від 20 серпня 2022 року 

 

Присутні: Степаненко С.М., Матвієнко Т.І., Старченко А.Ю., Сербов М.Г., 

Хохлов В.М., Тучковенко Ю.С., Ільїна А.О., Овчарук В.А., Чугай А.В., 

Кузниченко С.Д., Владимирова О.Г., Монюшко М.М., Кирнасівська Н.В., 

Бубнов І.В., Грушевський О.М., Глушков О.В., Губанова О.Р., Герасимов О.І., 

Павленко О.П., Прокоф’єв О.М., Лобода Н.С., Перелигін Б.В., Польовий А.М., 

Сафранов Т.А., Софронков О.Н., Шотова-Ніколенко Г.В., Шакірзанова Ж.Р., 

Харасанджіанц О.Г., Шекк П.В., Берлінський М.А.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про виконання вимог до зарахування за квотою-2 осіб, які вступають до 

ОДЕКУ на 1 курс денної форми навчання РВО «бакалавр» на базі диплому 

молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра 

за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням). 
 

 2. Про невиконання вимог до зарахування за квотою-2 осіб, які вступають 

до ОДЕКУ на 1 курс денної форми навчання РВО «бакалавр» на базі диплому 

молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра 

за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням). 
 

 3. Про переведення на вакантне бюджетне місце та виконання вимог до 

зарахування за квотою-2 осіб, які вступають до ОДЕКУ на 1 курс денної форми 

навчання РВО «бакалавр» на базі диплому молодшого спеціаліста, молодшого 

бакалавра, фахового молодшого бакалавра за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням). 
 

1. Слухали: Про виконання вимог до зарахування за квотою-2 осіб, які 

вступають до ОДЕКУ на 1 курс денної форми навчання РВО «бакалавр» на базі 

диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням). 

Ухвалили: 1.Згідно  правил  прийому  до ОДЕКУ  у 2022 році  розділ IV, пункт 4.2. 

                виконано вимоги до зарахування за квотою-2 особами,  які вступають до 

                ОДЕКУ  на 1 курс  денної  форми  навчання  РВО «бакалавр» на диплому  

                молодшого  спеціаліста,   молодшого   бакалавра,   фахового  молодшого  

                бакалавра за кошти державного або регіонального бюджету (за державним 

                або  регіональним  замовленням). 

1.  
Твердовський Даніель 

Леонідович  
10721071 167.500 

122 Комп’ютерні 

науки  

1.  Бала Владислав Андрійович 10799270 143.500 

183 Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 



2. Слухали: Про невиконання вимог до зарахування за квотою-2 осіб, які 

вступають до ОДЕКУ на 1 курс денної форми навчання РВО «бакалавр» на базі 

диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням). 

Ухвалили: 2.Згідно  правил  прийому  до ОДЕКУ  у 2022 році  розділ IV, пункт 4.2. 

                невиконання вимоги до зарахування за квотою-2 особами, які вступають  

               до ОДЕКУ на 1 курс денної форми  навчання  РВО «бакалавр» на диплому  

                молодшого  спеціаліста,   молодшого   бакалавра,   фахового  молодшого  

                бакалавра за кошти державного або регіонального бюджету (за державним 

                або  регіональним  замовленням). 

1.  Фаррахова Дар`я Андріївна  10500737 154.500 101 Екологія 

1.  Левіцька Дар`я Володимирівна 10934050 163.000 
103 Науки про 

Землю 

1.  Куберський Євген Євгенович  10941763 150.500 
122 Комп’ютерні 

науки  

 

3. Слухали: Про переведення на вакантне бюджетне місце та виконання вимог до 

зарахування за квотою-2 осіб, які вступають до ОДЕКУ на 1 курс денної форми 

навчання РВО «бакалавр» на базі диплому молодшого спеціаліста, молодшого 

бакалавра, фахового молодшого бакалавра за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням). 

Ухвалили: 2.Згідно  правил  прийому  до ОДЕКУ  у 2022 році  розділ IV, пункт 4.2. 

                перевести  на  вакантне  бюджетне  місце  оскільки  виконано  вимоги до  

                зарахування  за квотою-2 особами,  які  вступають до  ОДЕКУ  на 1 курс  

                денної   форми   навчання   РВО   «бакалавр»   на   диплому   молодшого 

                спеціаліста,   молодшого   бакалавра,   фахового   молодшого   бакалавра 

                за  кошти  державного  або  регіонального  бюджету  (за  державним  або 

                регіональним  замовленням). 

1.  Дудко Ольга Миколаївна  10607568 141.500 
103 Науки про 

Землю 

 

 

Голова приймальної 

комісії ОДЕКУ, ректор                                                              С.М. Степаненко 

 

Секретар                                                                                        Н.А. Ткаченко 


