
ПРОТОКОЛ  № 18 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 07.05.2019 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 затвердження розкладу вступних випробувань. 

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

навчання до університету.   

 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про строки проведення додаткових фахових вступних випробувань для участі в 

конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями, вступ на які передбачає використання організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.  

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Рекомендувати до затвердження розклад додаткових фахових вступних 

випробувань для участі в конкурсному відборі на навчання за спеціальностями 

051 «Економіка», 081 «Право», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп`ютерні 

науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 242 «Туризм», 281 «Публічне 

управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» для 

здобуття ступеня магістра (додаток 1). 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно 

 

 

 

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


СЛУХАЛИ: 

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

про строки проведення творчого конкурсу для участі в конкурсному відборі на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 191 «Архітектура та 

містобудування».  

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.2. Рекомендувати до затвердження розклад проведення творчого конкурсу для 

участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» (додаток 2). 

 

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 університету у 2019 році: 

 

2.1. Турей Кадіджату А 
 

Країна проживання – Республіка Сьєрра-Леоне 

Паспортний документ – паспорт ER091988 

Рівень освіти – свідоцтво про закінчення школи № 0175470, видане вищою  

школою Фрітаун у червні 2011 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Турей Кадіджату А щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Подані Турей Кадіджату А документи  відповідають Правилам прийому на 

навчання до університету 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. Шарафі Сенду 
 

Країна проживання – Союз Коморських островів 

Паспортний документ – паспорт NBE492009 

Рівень освіти – свідоцтво про загальну середню освіту №008379, видане 

Центром Мороні 24.08.2018 р. 

 



Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Шарафі Сенду щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.2. Подані Шарафі Сенду документи  відповідають Правилам прийому на 

навчання до університету 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 

 

 


