
ПРОТОКОЛ  №12 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 10.05.2022 р. 

 

 

ГОЛОВА  В.С. МОШИНСЬКИЙ  

 

СЕКРЕТАР         Р.В. ЖОМИРУК 

 

ПРИСУТНІ:  
В. Сорока, А. Подлевський, 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 програм індивідуальних усних співбесід та програм 

фахових іспитів. 

2. Про затвердження Правил прийому на навчання у 2022 році. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про погодження до затвердження програми індивідуальної усної співбесіди 

при прийомі на навчання за програмою підготовки бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Рекомендувати до затвердження програму індивідуальної усної співбесіди 

при прийомі на навчання за програмою підготовки бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про погодження до затвердження програму індивідуальної усної співбесіди 

при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра. 

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

1.2. Рекомендувати до затвердження програму індивідуальної усної співбесіди 

при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за 

спеціальностями (освітніми програмами), за якими буде здійснюватися прийом 

на навчання до НУВГП у 2022 році. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про погодження до затвердження програм фахового іспиту для прийому на 

навчання за програмою підготовки магістра. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.3. Рекомендувати до затвердження програми фахового іспиту для прийому на 

навчання за програмою підготовки магістра за спеціальностями (освітніми 

програмами), за якими буде здійснюватися прийом на навчання до НУВГП у 

2022 році.  

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про погодження до затвердження програми додаткового іспиту для прийому на 

навчання за освітньою програмою підготовки магістра зі спеціальності               

281 «Публічне управління та адміністрування» (освітні програми «Місцеве 

самоврядування» та «Державна служба»). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.4. Рекомендувати до затвердження програму додаткового іспиту для прийому 

на навчання за освітньою програмою підготовки магістра зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» (освітні програми «Місцеве 

самоврядування» та «Державна служба»). 

 

Голосували:  

«За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про погодження до затвердження програми індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) для прийому на 

навчання за програмою підготовки магістра. 

 



УХВАЛИЛИ: 

1.5. Рекомендувати до затвердження програму індивідуальної усної співбесіди 

з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) для прийому 

на навчання за програмою підготовки магістра. 

 

 

Голосували:  

«За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 
2. Р. Жомирука, відповідального секретаря приймальної комісії, з  інформацією 
про «Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному 
університеті водного господарства та природокористування у 2022 році». 

 
УХВАЛИЛИ: 
2.1. Рекомендувати до затвердження «Правила прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в Національному університеті водного господарства та 
природокористування у 2022 році» разом із додатками до них. 

 

 

Голосували:  

«За» – одноголосно. 

 

 
 

ГОЛОВА  

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 
 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Р.В. ЖОМИРУК 

 

 


