
ПРОТОКОЛ  №19 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 14.05.2019 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 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. Миколайчука Івана Миколайовича рекомендувати до поновлення до 

складу студентів 5 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної 

форми навчання Навчально-наукового інституту будівництва та архітектури за 

напрямом підготовки «Будівництво» (професійне спрямування «Промислове та 

цивільне будівництво») за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, з  

14 травня 2019 року.  

 Навчався на 5 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Будівництво» (професійне спрямування «Промислове та цивільне 

будівництво). Був відрахований за академічну неуспішність наказом С № 454 

від 26.06.2018 р.  

Академічної різниці немає. На 5 курсі необхідно скласти державну 

атестацію. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 
 

1.2. Лємясова Артема Геннадійовича рекомендувати до складання 

академічної різниці для зарахування на вакантне місце ліцензійного обсягу до 

складу студентів 3 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. 

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


 Термін складання – 31.08.2019 року.  

 Академічна різниця: 

 1. Іноземна мова – екзамен. 

 2. Інформатика та комп’ютерна техніка – курсова робота. 

 3. Вступ до спеціальності – залік. 

 4. Теплотехніка та термодинаміка – залік. 

 5. Основи наукових досліджень – залік. 

 6. Числові методи в електроенергетиці – екзамен. 

 7. Енергетичний менеджмент – залік. 

 8. Теоретичні основи електротехніки – курсова робота. 

 9. Електричні машини – курсова робота. 

 10. Спецкурси (два) – 2 заліки. 

 Навчався в Севастопольському національному університеті ядерної 

енергії та промисловості з 2009 по 2013 роки за напрямом підготовки 

«Електротехніка та електротехнології», на денній та заочній формі.  

 За погодженням Міністерства освіти і науки України, технічним 

адміністратором Єдиної електронної бази з питань освіти 22.07.2015 було 

здійснено технічне відрахування.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 
 

 

 

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ В.С. МОШИНСЬКИЙ 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 

 

 

 


