
До Протоколу №10 

від 08.08.2022 

Факультет ракетно-космічної техніки 

1. Затвердження результатів індивідуальних усних співбесід. 

2. Допуск вступників до участі у конкурсі для вступу на навчання для здобуття  

освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за денною 

формою навчання по факультетах за конкурсними пропозиціями. 

 

2.1 124 «Системний аналіз». Конкурсна пропозиція «Системний аналіз і управління» 

№ 

з/п 

ПІБ Участь у конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

1 34- 8051433 Д.О. ні 

 

2.2 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка». Конкурсна пропозиція 

«Відновлювальна енергетика та енергоефективність» 

№ 

з/п 

ПІБ Участь у конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

1 34-5704180 Р.В ні 

2 34-6852378  М.І ні 

3 Гаспарян Марія Сегріївна ні 

4 34-8041766  І.В ні 

 

2.3 193 «Геодезія та землеустрій». Конкурсна пропозиція «геоінформаційні системи 

і технології» 

№ 

з/п 

ПІБ Участь у конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

1 Геворкян Руслан Саркісович ні 

2 34-8047464 Д.Д ні 

  
2.4 103 «Науки про землю». Конкурсна пропозиція «Космічний моніторинг Землі» 

№ 

з/п 

ПІБ Участь у конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

1 Досяк Мирослав Степанович Так 

2 Андрух Юлія Русланівна Ні 

  

 2.5 133 «Галузеве машинобудування». Конкурсна пропозиція «Комп’ютерний 

інжиніринг» 

№ 

з/п 

ПІБ Участь у конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

1 34- 4050056 М.О ні 

2 34- 8007489 Р.А ні 

3 34- 5794369 М.В ні 

 



2.6 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Конкурсна пропозиція «Ракетно-

космічна техніка» 

№ 

з/п 

ПІБ Участь у конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

1 Степаньков Данило Вікторивич ні 

2 34- 5855217 А.В ні 

3 Щокіна Ганна Володимирівна ні 

 

3. Допуск вступників до участі у конкурсі для вступу на навчання для здобуття  

освітнього ступеня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст», ОПС «фаховий 

молодший бакалавр», ОС «молодший бакалавр»  за денною формою навчання по 

факультетах за конкурсними пропозиціями. 

 

4. Допуск вступників  до участі у конкурсі для вступу на навчання для здобуття  

освітнього ступеня  «молодший бакалавр»  за денною формою навчання по 

факультетах за конкурсними пропозиціями. 

 

5. Допуск вступників до участі у конкурсі для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітнього ступеня «бакалавр» за денною 

формою навчання по факультетах за конкурсними пропозиціями. 

 

Відповідальний секретар 

відбіркової комісії факультету ракетно-космічної техніки  А. В. Погудін 


