
ПРОТОКОЛ  №9 
Засідання приймальної комісії Національного  
університету водного господарства та  
природокористування 
від 26.02.2019 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 затвердження порядку оцінювання вступних іспитів, програм 

творчих конкурсів, творчого заліку та програм вступних випробувань. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

інформацією про погодження до затвердження порядків оцінювання 

вступних іспитів для прийому на навчання за програмою підготовки 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (при вступі 

за неспорідненою спеціальністю). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Рекомендувати до затвердження порядок оцінювання вступного іспиту із 

таких предметів: 

- українська мова та література; 

- історія України; 

- математика; 

- іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська); 

- фізика; 

- хімія; 

- біологія; 

- географія. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

інформацією про погодження до затвердження програм творчого конкурсу 

для прийому на навчання за програмою підготовки бакалавра зі 

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» на основі повної 

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


загальної середньої освіти або бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (при вступі за неспорідненою 

спеціальністю). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.2. Рекомендувати до затвердження програми творчого конкурсу з 

дисциплін «Рисунок» і «Креслення». 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.3. Р.Жомирука, відповідального секретаря приймальної комісії, з 

інформацією про погодження до затвердження програм співбесід (в тому 

числі для іноземних громадян) для прийому на навчання за програмою 

підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.3. Рекомендувати до затвердження програми співбесід для прийому на 

навчання за програмою підготовки бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

1.4. Р.Жомирука, відповідального секретаря приймальної комісії, з 

інформацією про погодження до затвердження програм фахових вступних 

випробувань для прийому на навчання за програмою підготовки бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.4. Рекомендувати до затвердження програми фахових вступних 

випробувань для прийому на навчання за програмою підготовки бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за 

спеціальностями (освітніми програмами), перелік яких визначений 

Правилами прийому на навчання до НУВГП у 2019 році.  

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

1.5. Р.Жомирука, відповідального секретаря приймальної комісії, з 

інформацією про погодження до затвердження програм фахових вступних 

випробувань та програм додаткових вступних випробувань для прийому 

на навчання за програмою підготовки магістра. 

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

1.5. Рекомендувати до затвердження програми фахових вступних 

випробувань та програми додаткових вступних випробувань для 

прийому на навчання за програмою підготовки магістра за спеціальностями 

(освітніми програмами), перелік яких визначений Правилами прийому на 

навчання до НУВГП у 2019 році.  

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

 

 
 

ГОЛОВА ПРИЙМАЛЬНОЇ  

КОМІСІЇ 

 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 


