
ПРОТОКОЛ №20 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 21.05.2019 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 переведення на вакантні місця державного замовлення студентів 

денної та заочної форм навчання, котрі навчаються рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб. 

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

навчання до університету.   

 

СЛУХАЛИ:  

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

про перерозподіл вакантних місць державного замовлення (за дозволом 

Міністерства освіти і науки України, лист №1/11–4622 від 15.05.2019) для 

переведення студентів пільгових категорій (учасники бойових дій, діти 

учасників бойових дій, діти із багатодітних сімей, виняткові сімейні обставини) 

та директорів навчально-наукових інститутів про переведення на вакантні місця 

державного замовлення студентів денної та заочної форм навчання, котрі 

навчаються рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Рекомендувати до переведення на вакантні місця державного замовлення 

наступних студентів пільгових категорій, які навчаються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб: 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ 
- Бортніка Андрія Вікторовича– студента 4-го курсу заочної форми навчання 

освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.050602 

«Гідроенергетика»; 

 

 

 

 

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


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ 

- Бреня Ярослава Руслановича – студента 2-го курсу заочної форми навчання 

освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 275.03 «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)»; 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

- Коротчук Анастасію  Василівну – студентку 1-го курсу денної форми 

навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 263 «Цивільна безпека»; 

 

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. Хафуссуа Ммаді 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE500000 

Рівень освіти – свідоцтво про загальну середню освіту №00781, видане 

Центром Мороні 24.07.2015 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Хафуссуа Ммаді щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Подані Хафуссуа Ммаді 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. 

 

 

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ  

КОМІСІЇ 

 

 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Р.В. ЖОМИРУК 

 


