
ПРОТОКОЛ    №16 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 16.04.2019 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 допуск до складання академічної різниці та поновлення до складу 

студентів. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Ж.Бузницьку, відповідальну за переведення та поновлення студентів, з  

інформацією про допуск до складання академічної різниці та поновлення до 

складу студентів. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Моцика Тараса Васильовича рекомендувати до складання академічної 

різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного обсягу до складу 

студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної 

форми навчання Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та 

обчислювальної техніки за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 Термін складання – до 31.08.2019 року.  

 Академічна різниця: 

 1. Іноземна мова – екзамен. 

 2. Основи екології – залік. 

 3. Фізика – екзамен. 

 4. Історія науки і техніки  в галузі – залік. 

 5. Українська мова – екзамен. 

 6. Теплотехніка і термодинаміка – залік. 

 7. Хімія – залік. 

http://www.nuwm.rv.ua/university/rectorate/laghodnjuk-olegh-anatolijovich


 Навчався на 2 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Автоматизоване управління технологічними процесами». Був відрахований 

за невиконання умов договору наказом С № 824 від 12.09.2008 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.2. Дячука Сергія Миколайовича, як виняток, рекомендувати до 

складання академічної різниці для поновлення на вакантне місце 

ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу другого (магістерського) 

рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчально-наукового інституту 

водного господарства та природооблаштування за спеціальністю 

«Гідроенергетика» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 Термін складання – до 31.08.2019 року.  

 Академічна різниця: 

 1. Іноземна мова професійного спілкування – екзамен. 

 2. Виробництво електроенергії, захист та автоматизація – залік. 

 3. Розрахунок на міцність і оцінка надійності ГА – курсовий проект, 

екзамен. 

 4. Малі гідроелектростанції – екзамен. 

 5. Управління режимами роботи ГТС та ГЕО – курсовий проект, 

екзамен. 

 6. Інноваційні технології в гідроенергетиці – залік. 

 7. Техніко-економічне обґрунтування  ГЕО – залік. 

 8. Педагогіка та методика викладання у вищій школі – залік. 

 9. Методологія наукових досліджень – залік. 

 10. Гідроакумулюючі електростанції. Спецзадачі в ГЕ – курсовий 

проект, екзамен. 

 11. Робота ГЕО в умовах хвильових процесів – екзамен. 

 12. Теорія подібності і моделювання гідроенергетичних процесів – 

залік. 

 Навчався на 2 курсі другого (магістерського) рівня вищої освіти 

заочної форми навчання за спеціальністю «Гідроенергетика». На 1 курсі 

повністю освоїв теоретичний курс, складав проміжний контроль із 

дисциплін, не склав лише підсумковий контроль. Відрахований за порушення 

умов договору наказом № С 946 від 26.11.2018 р. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

1.3. Ленця Миколу Васильовича рекомендувати до поновлення на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 3 року навчання першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної(дистанційної) форми Північного 

локального центру дистанційно-заочного навчання Навчально-наукового 

інституту заочно-дистанційного навчання за спеціальністю «Будівництво та 



цивільна інженерія» (освітня програма «Теплогазопостачання та 

вентиляція»), скорочений термін навчання, за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб, з 16 квітня 2019 року.  

 Навчався на 5 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Будівництво» (професійне спрямування «Теплогазопостачання та 

вентиляція), скорочений термін навчання. Був відрахований як такий, що 

закінчив теоретичний курс навчання та не атестований ЕК, наказом № С 451 

від 27.06.2018 р.  

  

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.4. Коцюбинського Ігоря Юрійовича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу навчання 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної(дистанційної) форми 

Північного локального центру дистанційно-заочного навчання Навчально-

наукового інституту заочно-дистанційного навчання за спеціальністю 

«Геодезія та землеустрій», скорочений термін навчання, за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб, з 16 квітня 2019 року.  

 Навчався на 2 курс  заочної форми навчання за спеціальністю «Геодезія 

та землеустрій», скорочений термін навчання. Був відрахований як такий, що 

закінчив теоретичний курс навчання та не атестований ЕК, наказом № С 451 

від 27.06.2018 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

 

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ  

КОМІСІЇ 

 

 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Р.В. ЖОМИРУК 

 


