
ПРОТОКОЛ    №17 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 23.04.2019 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. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до складання академічної різниці. 

2. Про прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземців на 

навчання до університету.   

 

СЛУХАЛИ: 

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

інформацією про допуск до складання академічної різниці. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Кордиша Сергія Миколайовича 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 будівництва та архітектури за 

спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» (освітня програма 

«Промислове та цивільне будівництво») за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб.  

 Термін складання – до 31.08.2019 року. 

 Академічна різниця: 

 1. Українська мова за (професійним спрямуванням) – екзамен. 

 2. Метрологія та стандартизація – залік. 

 3. Основи екології – залік. 

 Навчався на 2 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки 

«Архітектура» Був відрахований за академічну неуспішність наказом                        

С № 666 від 09.07.2014 р. Напрям «Архітектура» трансформувався у 

спеціальність «Архітектура та містобудування». Спеціальності                           

191 «Архітектура та містобудування» і 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» відносяться до однієї галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

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


 

 

 

1.2. Кравчука Олексія Васильовича 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 будівництва та архітектури за 

спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» (освітня програма 

«Промислове та цивільне будівництво») за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб.  

 Термін складання – до 31.08.2019 року. 

 Академічна різниця: 

 1. Будівельні конструкції –  2 екзамени. 

 2. Планування міст і транспорт – залік. 

 3. Опір матеріалів (спецкурс) – екзамен. 

 4. Будівельна механіка (спецкурс) – залік. 

 5. Автоматизоване проектування – залік. 

 Навчався на 3 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Будівництво» (професійного спрямування «Промислове та цивільне 

будівництво») Був відрахований за академічну неуспішність наказом                        

С № 709 від 29.08.2013 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 
 

СЛУХАЛИ: 

2. Р.Жомирука, відповідального секретаря приймальної комісії, з інформацією 

про абітурієнтів (іноземних громадян) та відповідності поданих  ними 

документів Правилам прийому на навчання до Національного університету 

водного господарства та природокористування у 2019 році: 

 

2.1. Анлія Омар Бурхана 
 

Країна проживання – Республіка Гана 

Паспортний документ – паспорт NBE412674 

Рівень освіти – свідоцтво про закінчення школи №0050146039, видане 

Центром Кумасі  30.06. 2014 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Анлії Омар Бурхани 

щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Подані Анлією Омар Бурханою документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і їй може бути видане 



запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 
 

2.2. Абуведен Мона Мавлуд Алкамші 
 

Країна проживання – Лівія 

Паспортний документ – паспорт F1L1L0GK 

Рівень освіти – результати підсумкових екзаменів середньої школи в Лівії   

№1405909-20791-14 від  06.03.2019 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Абуведен Мони Мавлуд 

Алкамші щодо отримання освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування та необхідності мовної підготовки до 

основного навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Подані Абуведен Моною Мавлуд Алкамші документи  відповідають 

Правилам прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і їй може бути видане 

запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 
 

 

 

2.3. Абу Далал Рамзі Аммар Амхіммід 
 

Країна проживання – Лівія 

Паспортний документ – паспорт NF2PNNJC 

Рівень освіти – атестат про середню освіту в Лівії  № 57 від 08.03.2017 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Абу Далала Рамзі Аммара 

Амхімміда щодо отримання освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування та необхідності мовної підготовки до 

основного навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Подані Абу Далалом Рамзі Аммаром Амхіммідом документи  відповідають 

Правилам прийому на навчання до Національного університету водного 

господарства та природокористування у 2019 році і йому може бути видане 



запрошення на навчання до підготовчого відділення Національного 

університету водного господарства та природокористування встановленого 

зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 
 

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ  

КОМІСІЇ 

 

 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Р.В. ЖОМИРУК 

 


