
ПРОТОКОЛ  №6 
Засідання приймальної комісії Національного  
університету водного господарства та  
природокористування 
від 05.02.2019 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 та зарахування до складу студентів. 
 
СЛУХАЛИ: 
1. Ж.Бузницьку, відповідальну за переведення та поновлення студентів, з  
інформацією про поновлення та зарахування до складу студентів. 
  
1.1. Аврамішина Вадима Вячеславовича рекомендувати до 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») зі скороченим терміном навчання, за рахунок коштів фізичних 
та/або юридичних осіб з 5 лютого 2019 року.  
 Навчався на 4 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 
«Будівництво» (професійне спрямування «Промислове та цивільне 
будівництво», скорочений термін навчання). Був відрахований за порушення 
умов договору наказом С № 143 від 12.02.2018 р.  

Академічної різниці немає. 
Голосували:  
 «За» – одноголосно. 
 
1.2 Степанюка Івана Олександровича рекомендувати до поновлення на 
вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчально-
наукового механічного інституту за спеціальністю «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 
осіб, з 5 лютого 2019 року. 
 Навчався на 2 курсі заочної форми навчання за спеціальністю 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», скорочений термін 
навчання. Був відрахований за академічну неуспішність наказом С № 598 від 
28.08.2018 р.  

Академічної різниці немає. 
Голосували:  
 «За» – одноголосно. 

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


 
1.3. Синіцьку Елизавету Анатоліївну рекомендувати до поновлення на 
вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання Навчально-
наукового інституту агроекології та землеустрою за спеціальністю «Технології 
захисту навколишнього середовища» зі скороченим терміном навчання за 
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, з 5 лютого 2019 року.  
 Навчалася на 2 курсі заочної форми навчання за спеціальністю  
«Технології захисту навколишнього середовища» зі скороченим терміном 
навчання. Відрахована як така, що не з’явилась на захист наказом С № 496 від 
09.07.2018 р. 
 
Голосували:  
 «За» – одноголосно 
 
1.4. Перепелицю Катерину Олександрівну рекомендувати до зарахування на 
вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання Навчально-
наукового інституту права за спеціальністю «Право» за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб, з 5 лютого 2019 року.  
 Навчалася на 2 курсі денної форми навчання за спеціальністю «Право» 
прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ. Була 
відрахована за власним бажанням наказом № 1692 від 10.12.2018 р. 

Академічна різниця складена повністю і вчасно. 
 
Голосували:  
 «За» – одноголосно. 
 
1.5. Юхновську Маріну Вячеславівну рекомендувати до поновлення на 
вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 3 курсу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання Навчально-
наукового інституту агроекології та землеустрою за спеціальністю «Туризм» за 
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, з 5 лютого 2019 року.  
 Навчалася на 3 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки 
«Туризм». Відрахована за академічну неуспішність наказом С № 496 від 
09.07.2018 р. 
 Академічну різницю, що виникає, як виняток, скласти до 30.06.2019 року. 
 
Голосували:  
 «За» – одноголосно 
 

 

 

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ  

КОМІСІЇ 

 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 


