
ПРОТОКОЛ  №1 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 11.01.2022 р. 

 

ГОЛОВА  В.С. МОШИНСЬКИЙ  

 

СЕКРЕТАР         Р.В. ЖОМИРУК 

 

ПРИСУТНІ:  
В. Сорока, Н. Савіна, Н. Вальчук, Т. Голоюх, П. Мартинюк, В. Герус, О. Рижий, 

А. Прищепа, Т. Солодка, Р. Макаренко, О. Грицина, Н. Ковшун, О. Пахаренко, 

М. Хлапук, С. Козішкурт,  В. Цимбалюк, І. Міщук, Л. Лозіна, І. Григус,                    

С. Гуцман,  Д. Пуха, Н. Ковальчук, Ж. Бузницька,  А. Клімова, Я. Зубик,                  

О. Клюха, Є. Колеснікова,  Ф. Швець. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження плану роботи приймальної комісії у 2022 році. 

2. Про допуск до складання академічної різниці та поновлення до складу 

студентів. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Р. Жомирука, відповідального секретаря приймальної комісії, з  інформацією 
про план роботи приймальної комісії Національного університету водного 
господарства та природокористування на 2022 рік. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1.1. Рекомендувати до затвердження план роботи приймальної комісії 
Національного університету водного господарства та природокористування на 
2022 рік. 
 

СЛУХАЛИ: 

2. Ж.Бузницьку, відповідальну за переведення та поновлення студентів, з  

інформацією про допуск до складання академічної різниці та поновлення до 

складу студентів. 
 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Таргонія Максима Андрійовича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 4 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти Навчально-

наукового інституту будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія» («Промислове та цивільне будівництво») зі скороченим 

терміном навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з 11 січня 

2022 року. 

 Навчався на 4 курсі денної форми навчання за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія» («Промислове та цивільне будівництво»), зі скороченим 



терміном навчання. Був відрахований за невиконання вимог навчального плану 

наказом С № 609 від 05.07.2021 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

2.2. Рудька Павла Олександровича рекомендувати до поновлення на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 4 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту 

автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за спеціальністю 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб з 11 січня 2022 року. 

 Навчався на 4 курсі денної форми навчання за спеціальністю 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Був відрахований за 

невиконання вимог  навчального плану ( не виконання бакалаврської роботи) 

наказом С № 575 від 01.07.2021 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

2.3. Хитру Софію Владиславівну рекомендувати до поновлення на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 4 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту 

будівництва та архітектури за спеціальністю «Архітектура та містобудування» за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з 11 січня 2022 року. 

 Навчалася на 4 курсі денної форми навчання за спеціальністю 

«Архітектура та містобудування». Була відрахована за невиконання вимог 

навчального плану (не виконання бакалаврської роботи, - 50 % виконання) 

наказом С № 599 від  03.07.2021 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

2.4. Голобородька Владислава Анатолійовича рекомендувати до складання 

академічної різниці для зарахування на вакантне місце ліцензійного обсягу до 

складу студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної 

форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики 

та обчислювальної техніки за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології » за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

Термін складання – до 31.01.2022 року. 

 Академічна різниця: 

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

 2. Програмування – екзамен. 

 3. Історія науки і техніки в галузі − залік. 

 4. Промислова електроніка − екзамен. 

 5. Виробничі процеси та обладнання − залік. 

          6. Теорія інформації та автоматів − залік. 



 7. Інформатика, комп’ютерна техніка та програмування – курсовий проект. 

 8. Метрологія та технологічні вимірювання − курсовий проект. 

 Навчався на 4 курсі денної форми навчання навчально-наукового інституту 

автоматики та електромеханіки Національного університету «Одеська морська 

академія» за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» (спеціалізація «Автоматизоване управління судновими 

енергетичними установками). Був відрахований за власним бажанням наказом № 

1907 від 07.12.2021 р.  

 

Голосували:  
 «За» – одноголосно. 
 
 
 

ГОЛОВА  
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 
 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


