
ПРОТОКОЛ    № 4 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 22.01.2019 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 поновлення до складу студентів та допуск до складання академічної 

різниці. 

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

навчання до університету.   

3. Про затвердження документів, що регламентують проведення вступної 

камнанії у 2019 році. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Ж.Бузницьку, відповідальну за переведення та поновлення студентів, з  
інформацією про поновлення до складу студентів та допуск до складання 
академічної різниці. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Шевченка Олександра Станіславовича рекомендувати до складання 

академічної різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного обсягу до 

складу студентів 5 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») зі скороченим терміном навчання, за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.  

 Термін складання – до 01.02.2019 року. 

 Академічна різниця: 

 1. Технологія будівельного виробництва – екзамен. 

 2. Сучасні будівельні конструкції – залік. 

 3. Основи і фундаменти – екзамен. 

 4. Інженерне обладнання будівель – залік. 

 5. Металеві конструкції – залік. 

 Навчався на 5 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Будівництво» (професійне спрямування «Промислове та цивільне 

будівництво», скорочений термін навчання). Був відрахований за невиконання 

навчального плану наказом С № 483 від 30.06.2016 р.  

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


 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.2. Божука Михайла 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 

«Теплогазопостачання та вентиляція») зі скороченим терміном навчання, за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.  

 Термін складання – до 01.02.2019 року. 

 Академічна різниця: 

 1. Основи проектної справи – залік. 

 2. Будівельна теплофізика – екзамен. 

 3. Вища математика – залік. 

 Навчався на 5 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Будівництво» (освітня програма «Теплогазопостачання та вентиляція», 

скорочений термін навчання). Був відрахований за академічну неуспішність 

наказом С № 454 від 26.06.2018 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.3. Процо Ігоря Йосиповича рекомендувати до поновлення на вакантне місце 

ліцензійного обсягу до складу студентів 3 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, з 1 лютого 2019 року.  

 Навчався на 3 курсі заочної форми навчання за спеціальністю 

«Промислове та цивільне будівництво». Був відрахований за невиконання умов 

договору наказом С № 152 від 14.03.2001 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.4. Мороза Дениса 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 автоматики, кібернетики та 

обчислювальної техніки за спеціальністю «Прикладна математика» за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб.  

 Термін складання – до 01.02.2019 року. 

 Академічна різниця: 



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

 2. Прикладне програмне забезпечення – залік. 

 Навчався на 2 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки 

«Прикладна математика». Був відрахований за академічну неуспішність 

наказом С № 779 від 27.06.2006 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.5. Перетятка Андрія Віталійовича рекомендувати до складання академічної 

різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного обсягу до складу 

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

навчання Навчально-наукового інституту будівництва та архітектури за 

спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» (освітня програма 

«Теплогазопостачання та вентиляція») зі скороченим терміном навчання, за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.  

 Термін складання – 01.02.2019 року. 

 Академічна різниця: 

 1. Основи проектної справи – залік. 

 2. Будівельна теплофізика – екзамен. 

 3. Теплові насоси та холодильні установки – залік. 

 Навчався на 4 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки 

«Будівництво» (освітня програма «Теплогазопостачання та вентиляція», 

скорочений термін навчання). Був відрахований за академічну неуспішність 

наказом С № 454 від 26.06.2018 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про абітурієнтів (іноземних громадян) та відповідності поданих  ними 

документів Умовам прийому на навчання до закладів вищої освіти України 

у 2019 році: 

 

2.1. Хассані Зауджаті 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE352200 

Рівень освіти – свідоцтво бакалавра №4266, видане Центром Мороні 

30.07.2015 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Хассані Зауджаті щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 



 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Подані Хассані Зауджаті документи  відповідають Умовам прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України 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. Шейх Муміні Фессуаль 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE488751 

Рівень освіти – свідоцтво про закінчення середньої школи № 1742, видане в  

м. Хартумі, 28.07.2013 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Шейха Муміні Фессуаля 

щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.2. Подані Шейхом Муміні Фессуалем документи  відповідають Умовам 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України 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. 

 

 

2.3. Джайсвал Ашвані Кумар 
 

Країна проживання – Індія 

Паспортний документ – паспорт К9895460 

Рівень освіти – атестат про закінчення університету Вір Бахадур Сінгх 

Пурванга, Індія (реєстраціний номер 58390030201),  виданий в м. Джайпур 

30.06.2015р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Джайсвала Ашвані 

Кумара щодо отримання освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування. Необхідність мовної підготовки до 

основного навчання відсутня. 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

2.3. Подані Джайсвалом Ашвані Кумаром документи  відповідають Умовам 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році і йому 

може бути видане запрошення на навчання до Національного університету 

водного господарства та природокористування встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.4. Більхаж Сафа Гаіт Мохаммед 
 

Країна проживання – Держава Лівія 

Паспортний документ – паспорт GY1RLLJG 

Рівень освіти – атестат про закінчення університету Обєднаної Африки в 

місті Ез-Завія, Лівія (реєстраціний номер 122015456),  виданий в м. Ез-Завія 

30.06.2017 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Більхаж Сафи Гаіт 

Мохаммед щодо отримання освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування. Необхідність мовної підготовки до 

основного навчання відсутня. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.4. Подані Більхаж Сафою Гаіт Мохаммед документи  відповідають Умовам 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році і їй 

може бути видане запрошення на навчання до Національного університету 

водного господарства та природокористування встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

2.5. Ельсагір Ельсагір Ж Ельсагір 
 

Країна проживання – Держава Лівія 

Паспортний документ – паспорт RF90371Z 

Рівень освіти – атестат про закінчення університету Обєднаної Африки в 

місті Ез-Завія, Лівія (реєстраціний номер 122015457),  виданий в м. Ез-Завія 

30.06.2017 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Ельсагір Ельсагір Ж 

Ельсагір щодо отримання освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування. Необхідність мовної підготовки до 

основного навчання відсутня. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.5. Подані Ельсагір Ельсагір Ж Ельсагір документи  відповідають Умовам 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України 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. 

 

2.6. Кадрія Сойліхі 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE470245 

Рівень освіти – свідоцтво бакалавра №5364, видане Центром Мороні 

30.07.2015 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Кадрія Сойліхі щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.6. Подані Кадрія Сойліхі документи  відповідають Умовам прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України 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. 

 

2.7. Назра Мхаджоу 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE489174 

Рівень освіти – свідоцтво бакалавра №0053, видане Центром Мороні 

16.08.2017 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Назра Мхаджоу щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.7. Подані Назра Мхаджоу документи  відповідають Умовам прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України 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. 



2.8. Муанахаліма Ахмед Ассумані 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE426378 

Рівень освіти – свідоцтво бакалавра №7096, видане Центром Мороні 

24.07.2015 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Муанахаліми Ахмед 

Ассумані щодо отримання освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування та необхідності мовної підготовки до 

основного навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.8. Подані Муанахалімою Ахмед Ассумані документи  відповідають Умовам 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України 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. 

 

2.9. Кудіабор Фердінанд Селасіе 
 

Країна проживання – Республіка Гана 

Паспортний документ – паспорт G2169335 

Рівень освіти – свідоцтво про закінчення школи №1015507213, видане 

Центром Дансоман в 2016 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Кудіабор Фердінанд 

Селасіе щодо отримання освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування та необхідності мовної підготовки до 

основного навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.9. Подані Кудіабор Фердінанд Селасіе документи  відповідають Умовам 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України 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. 

 

2.10. Алі Саід 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE432545 



Рівень освіти – свідоцтво бакалавра №3787, видане Центром Мороні 

26.08.2011 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Алі Саіда щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.10. Подані Алі Саідом документи  відповідають Умовам прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України 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. 

 

2.11. Халід Бакар 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE468521 

Рівень освіти – свідоцтво бакалавра №02330, видане Центром Мороні 

04.08.2018 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Халід Бакара щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.11. Подані Халід Бакаром документи  відповідають Умовам прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України 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. 

 

2.12. Хамаді Омар 
 

Країна проживання – Союз Коморських Островів 

Паспортний документ – паспорт NBE384497 

Рівень освіти – свідоцтво бакалавра №1419, видане Центром Мороні 

26.08.2012 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Хамаді Омара щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 



природокористування та необхідності мовної підготовки до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.12. Подані Шейхом Муміні Фессуалем документи  відповідають Умовам 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України 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. 

 

СЛУХАЛИ: 
3. Р. Жомирука, відповідального секретаря приймальної комісії, з  інформацією 
про: 

- обов’язки осіб, які залучаються до організації та проведення прийому до 

Національного університету водного господарства та природокористування в 

2019 році; 

- зміст «Положення про апеляційну комісію Національного університету 

водного господарства та природокористування на 2019 рік»; 

- зміст «Положення про прийом, проведення співбесід (вступних випробувань) 

та організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без громадянства»; 

- зміст «Положення про організацію вступних випробувань у Національному  

університеті водного господарства та природокористування у 2019 році». 

 

УХВАЛИЛИ: 
3. Рекомендувати до затвердження документи, що регламентують проведення 
вступної кампанії у 2019 році, а саме:  

- «Обов’язки осіб, які залучаються до організації та проведення прийому до 

Національного університету водного господарства та природокористування в 

2019 році»; 

- «Положення про апеляційну комісію Національного університету водного 

господарства та природокористування на 2019 рік»; 

- «Положення про прийом, проведення співбесід (вступних випробувань) та 

організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без громадянства»; 

- «Положення про організацію вступних випробувань у Національному  

університеті водного господарства та природокористування у 2019 році». 

 
Голосували:  
 «За» – одноголосно. 
 

 

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ  

КОМІСІЇ 

 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 


