
Витяг з протоколу №32 

засідання відбіркової комісії ННІНіГ від 11.08.20 р. 

приймальної комісії Національного університету «Полтавська політехніка ім. 

Юрія Кондратюка 

 

Голова відбіркової комісії – Калюжний А.П. 

Відповідальний секретар – Петраш Р.В. 

 

 ПРИСУТНІ: голова відбіркової комісії, к.т.н., доцент Калюжний А.П.; 

заступник голови відбіркової комісії к.т.н., доцент Матяш О.В.; відповідальний 

секретар відбіркової комісії, к.т.н., доцент кафедри нафтогазової інженерії та 

технологій Петраш Р.В.; помічник відповідального секретаря відбіркової комісії, 

к.т.н., доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Петраш О.В.; технічний 

секретар відбіркової комісії, ст. викладач кафедри нафтогазової інженерії та 

технологій Мельніков О.Л.; технічний секретар відбіркової комісії, к.т.н., доцент 

кафедри нафтогазової інженерії та технологій Ягольник А.М.; технічний секретар 

відбіркової комісії, к.т.н., доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій 

Рубель В.П.; технічний секретар відбіркової комісії, к.т.н., доцент кафедри 

нафтогазової інженерії та технологій Нестеренко Т.М.; технічний секретар 

відбіркової комісії, асистент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Лазебна 

Ю.В.; технічний секретар відбіркової комісії, лаборант кафедри нафтогазової 

інженерії та технологій Станішевська О.О.; технічний секретар відбіркової комісії, 

к.б.н., доцент кафедри прикладної екології та природокористування Смоляр Н.О.; 

технічний секретар відбіркової комісії, ст. викладач кафедри прикладної екології та 

природокористування Чухліб Ю.О.; технічний секретар відбіркової комісії, к.т.н., 

доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики Борщ О.Б.; 

технічний секретар відбіркової комісії, к.т.н., доцент кафедри теплогазопостачання, 

вентиляції та теплоенергетики Кугаєвська Т.С. 

 

Допустити до вступних випробувань. Список абітурієнтів додається.  



Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

СПИСОК ДОПУЩЕНИХ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології 

Форма навчання денна 

№ ПІБ 

1 Горобець Віталій Ігорович 

2 Петренко Роман Миколайович 

3 Арсенян Давид Арменович 

4 Філіпас Ростислав Сергійович 

5 Ісакій Михайло Анатолійович 

6  

 

Голова відбіркової комісії ННІНіГ     А.П. Калюжний 

 

Відповідальний секретар відбіркової комісії ННІНіГ  Р.В. Петраш 

  



Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

СПИСОК ДОПУЩЕНИХ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології 

Форма навчання заочна 

№ ПІБ 

1 Степаненко Костянтин Вікторович 

2  

3  

 

Голова відбіркової комісії ННІНіГ     А.П. Калюжний 

 

Відповідальний секретар відбіркової комісії ННІНіГ  Р.В. Петраш 

 

 

  



Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

СПИСОК ДОПУЩЕНИХ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища. 

Форма навчання денна. 

№ ПІБ 

1 Бурлака Володимир Миколайович 

2  

 

Голова відбіркової комісії ННІНіГ     А.П. Калюжний 

 

Відповідальний секретар відбіркової комісії ННІНіГ  Р.В. Петраш 

 

 

 

 

 

 


