ПРОТОКОЛ № 2
Засідання приймальної комісії Національного
університету водного господарства та
природокористування
від 15.01.2019 р.
ГОЛОВА

В.С. МОШИНСЬКИЙ

СЕКРЕТАР

Р.В. ЖОМИРУК

ПРИСУТНІ: О. Лагоднюк, В. Сорока, Н. Савіна, Н. Вальчук, Т. Рудобілець,
П. Тадеєв, С. Матус, В. Пахаренко, А. Прищепа, О. Брежицька, Р. Макаренко,
О. Корнійчук, Н. Ковшун, О. Стахів, М. Хлапук, О. Ніколайчук, В. Цимбалюк,
В. Пасічнюк, З. Маланчук, І. Григус, Ю. Турбал, В. Вечер, Д. Пуха, Н. Ковальчук,
Ж. Бузницька, А. Клімова, Н. Погребняк, Н. Белоконь, В. Ярощук.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про поновлення до складу студентів та допуск до складання академічної
різниці.
2. Про встановлення максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму
державного замовлення.
СЛУХАЛИ:
1. Ж.Бузницьку, відповідальну за переведення та поновлення студентів, з
інформацією про поновлення до складу студентів та допуск до складання
академічної різниці.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Гуляка Віталія Володимировича рекомендувати до складання академічної
різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів
4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання
Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування за
напрямом підготовки «Гідроенергетика» за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб.
Термін складання – до 01.02.2019 року.
Академічна різниця:
1. Технічна термодинаміка – курсова робота, екзамен.
2. Гідравлічні машини – залік.
3. Гідромеханічне обладнання – залік.
4. Основи геодезії – залік.
5. Інженерні конструкції – залік.
Навчався на 3 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки
«Гідроенергетика». Був відрахований за академічну неуспішність наказом
С № 616 від 30.08.2018 р.
Голосували:
«За» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
1.2. Вихристюка Владислава Дмитровича рекомендувати до поновлення на
вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 5 курсу першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчальнонаукового інституту економіки та менеджменту за напрямом підготовки «Облік і
аудит» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, з 1 лютого 2019 року.
Навчався на 4 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки
«Облік і аудит». Відрахований за академічну неуспішність наказом С № 470 від
27.06.2018 р.
Академічної різниці немає.
Голосували:
«За» – одноголосно
УХВАЛИЛИ:
1.3. Хоменчук Аліну Валеріївну рекомендувати до складання академічної
різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів
5 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання
Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування за
напрямом підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» за рахунок коштів фізичних
та/або юридичних осіб.
Термін складання – до 01.02.2019 року.
Академічна різниця:
1. Гідротехнічні споруди – екзамен.
2. Виробнича база будівництва – залік.
3. Основи гідромеліорацій – екзамен.
Навчалася на 4 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки
«Гідротехніка (водні ресурси)». Була відрахована за академічну неуспішність
наказом С № 466 від 27.06.2018 р.
Голосували:
«За» – одноголосно.
УХВАЛИЛИ:
1.4. Новика Андрія Павловича рекомендувати до поновлення на вакантне місце
ліцензійного обсягу до складу студентів 5 курсу першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти заочної форми навчання Навчально-наукового інституту автоматики,
кібернетики та обчислювальної техніки за напрямом підготовки «Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології» за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб, з 1 лютого 2019 року.
Навчався на 4 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Був відрахований за
академічну неуспішність наказом С № 428 від 18.06.2018 р.
Голосували:
«За» – одноголосно.

СЛУХАЛИ:
2. Р.Жомирука, відповідального секретаря приймальної комісії, з інформацією про
встановлення та перерозподіл максимальних обсягів та кваліфікаційного
мінімуму державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою у 2019
році.
УХВАЛИЛИ:
2.1. На підставі «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в
2019 році», листа Міністерства освіти і науки України №1/9-3 від 02.01.2019
«Щодо формування конкурсних пропозицій обсягу прийому фахівців з вищою
освітою на 2019 рік» встановити максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум
державного замовлення на прийом:
- бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, що
входять до системи широкого конкурсу;
- магістрів на основі ступеня бакалавра зі спеціальності 081 «Право».
Голосували:
«За» – одноголосно.
2.2. Пропозиції щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму на
прийом фахівців до НУВГП у 2019 році подати на погодження до Міністерства
освіти і науки України відповідно до встановлених форм (додаток 1).
Голосували:
«За» – одноголосно.

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

В.С. МОШИНСЬКИЙ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Р.В. ЖОМИРУК

