
Витяг з протоколу № 42 
 засідання відбіркової комісії ННІНіГ від 21.07.2019 р. 
приймальної комісії ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка 

 
Голова – Винников Ю.Л. 
Секретар – Молчанов П.О. 
 

ПРИСУТНІ: голова відбіркової комісії, д.т.н., професор Винников Ю.Л.; 
відповідальний секретар відбіркової комісії, к.т.н., доц. Молчанов П.О.; 
технічний секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри нафтогазової інженерії та 
технологій Дмитренко В.І.; технічний секретар, к.т.н., доцент кафедри 
нафтогазової інженерії та технологій Петруняк М.В.; технічний секретар, 
к.т.н., доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Педченко М.М.; 
технічний секретар, к.т.н., доцент кафедри нафтогазової інженерії та 
технологій Педченко Л.О.; технічний секретар, старший викладач кафедри 
нафтогазової інженерії та технологій Зімін О.Л.; технічний секретар, старший 
викладач кафедри нафтогазової інженерії та технологій Мангура А.М.; 
технічний секретар, старший викладач кафедри нафтогазової інженерії та 
технологій Ляшенко А.В.; технічний секретар, старший викладач кафедри 
нафтогазової інженерії та технологій Сизоненко А.В.; технічний секретар, 
асистент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Ткаченко М.В.; 
технічний секретар, завідувач лабораторії кафедри нафтогазової інженерії та 
технологій Миколенко О.В.; технічний секретар, к.т.н., доцент кафедри 
прикладної екології та природокористування Бредун В.І.; технічний секретар, 
старший викладач кафедри прикладної екології та природокористування 
Ганошенко О.М.; технічний секретар, к.т.н., професор, професор кафедри 
теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики Колієнко А.Г.; 
технічний секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри теплогазопостачання, 
вентиляції та теплоенергетики Федяй Б.М.; технічний секретар, к.т.н., доцент 
кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики 
Череднікова О.В. 

 
1. Допустити до участі в конкурсі абітурієнтів на освітній ступінь 

«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти по відкритій 
пропозиції. 

 
 Спеціальність:     185 Нафтогазова інженерія та технології 

 
          Рівень вищої освіти : 
Бакалавр на основі ПЗСО 

№ ПІБ Середній бал 
1 Альохін Кирило Сергійович 8,4 
2 Дронг Владислав Олегович 9,1 
3 Плахотя Катерина Ігорівна 9,8 
4 Волобуєв Вячеслав Володимирович 10,6 



 Спеціальність:     144 Теплоенергетика 

 
          Рівень вищої освіти : 
Бакалавр на основі ПЗСО небюджетна 

№ ПІБ Середній бал 
1 Коваленко Максим Андрійович 8,0 
2 Гапченко Владислав Валерійович 8,6 
 
2. Допустити до участі у конкурсі абітурієнтів на освітній ступінь 

«Бакалавра» на основі повної загальної середньої освіти по небюджетній 
пропозиції  

 
 

Спеціальність:     185 Нафтогазова інженерія та технології 

 
          Рівень вищої освіти : 
Бакалавр  на основі ПЗСО 

№ ПІБ Середній бал 
1 Олійник Богдан Олегович 9,6 

 

 
Спеціальність:     185 Нафтогазова інженерія та технології 

Освітня програма – Буріння свердловин (Канада) 

 
          Рівень вищої освіти : 
Бакалавр  на основі ПЗСО 

№ ПІБ Середній бал 
1 Прохоров Степан Олександрович 10,5 
 

 

 


