
Витяг з протоколу № 34 

відбіркової комісії ННІ А та Б від 13.07.2019 

приймальної комісії ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка 

 

Заступник голови – Джура В.М. 

Секретар – Руденко М. О. 

 

ПРИСУТНІ: заступник голови відбіркової комісії, доц. Джура В.М.; 

відповідальний секретар відбіркової комісії, к.а.н., доц. Руденко М.О.; 

технічний секретар, асистент кафедри основ архітектури Лугова І.А., 

технічний секретар, кандидат мистецтвознавства, доц. кафедри 

образотворчого мистецтва Перець О.О., технічний секретар, к.т.н., доц. 

кафедри нарисної геометрії та графіки Патенко Ю.Е., технічний секретар, 

к.т.н. доц. кафедри технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів 

Попович Н.М., технічний секретар, к.т.н., доц. кафедри автомобільних доріг, 

геодезії, землеустрою та сільських будівель Ткаченко І. В., технічний 

секретар, к.т.н., доц. кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та 

сільських будівель Міщенко Р. А., технічний секретар, к.т.н., доц. кафедри 

будівельної та теоретичної механіки Митрофанов П.Б., технічний секретар, 

к.т.н., доц. кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас Гудзь С.А., 

технічний секретар, к.т.н., доц. кафедри архітектури та міського будівництва 

Юрін О.І., технічний секретар, к.т.н., доц. залізобетонних і кам’яних 

конструкцій та опору матеріалів Джура В.М. 

 

1. Допустити до участі в конкурсі абітурієнтів на освітній ступінь 

«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти по відкритій та не 

бюджетній пропозиції. 

 

 Спеціальність:     192 Будівництво та цивільна інженерія  

 

          Ступінь вищої освіти : 

Бакалавр на основі ПЗСО 

№ ПІБ Середній бал 

1 Урда Назар Миколайович 8,2 

 

 

Спеціальність:     193 Геодезія та землеустрій 

 

          Ступінь вищої освіти : 

Бакалавр на основі ПЗСО 

№ ПІБ Середній бал 

1 Жданов Ростислав Миколайович 7,4 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування 

 

 Ступінь вищої освіти : 

Бакалавр на основі ПЗСО 

№ ПІБ Середній бал 

1 Хоменко Марина Олександрівна 10,1 

2 Головченко Каріна Русланівна 9,5 

 

3. Допустити до складання додаткових вступних та фахових вступних 

іспитів абітурієнтів на освітній ступінь «Магістр» на основі ОКР 

«Бакалавр» 
 

Допустити до фахового випробування: 

 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

 

Ступінь вищої освіти :  

Магістр   

№ ПІБ Середній бал 

1 Одуд Євген Олександрович 64,667 

2 Тертишник Олена Олександрівна 75,652 

3 Сокоренко Олексій Андрійович 77,438 

4 Жашура Віктор Петрович 84,500 

5 Северин Сергій Федорович 61,020 

 

 
 

 

 


