
ПРОТОКОЛ №16
Засідання приймальної комісії Національного
університету водного господарства та
природокористування
від 21.06.2022 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 допуск до складання академічної різниці.

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

УХВАЛИЛИ:
1.1. Опалька Олександра Олександровича, як виняток, рекомендувати до
складання академічної різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного
обсягу до складу студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти денної форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту
агроекології та землеустрою за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» зі
скороченим терміном навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних
осіб.

Термін складання - до 31.08.2022 року.
Академічна різниця:
1. Геодезія – 2 екзамени.
2. Основи фотограмметрії – екзамен.
3. Кадастр – курсова робота, екзамен.
4. Математична обробка геодезичних вимірів − екзамен.
5. ГІС і бази даних − екзамен.
6. Навчальна геодезична практика II – залік.
7. Аналіз даних ДЗЗ − екзамен.
Навчався на 1 курсі денної форми навчання за спеціальністю «Геодезія та

землеустрій» зі скороченим терміном навчання. Був відрахований за академічну
неуспішність наказом С № 496 від 09.07.2018 р.

Голосували:
«За» – одноголосно.



1.2. Євтушенка Юрія Миколайовича рекомендувати до складання
академічної різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного обсягу до
складу студентів 5 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної
форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту агроекології та
землеустрою за спеціальністю «Агрономія» за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб.

Термін складання - до 31.08.2022 року.
Академічна різниця:
1. Польова діагностика ґрунтів − залік.
2. Агрофармакологія з основами інтегрованого захисту рослин – екзамен.
3. Економіка сільського господарства − екзамен.
4. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва − екзамен.
5. Біотехнології – залік.
6. Біологічні системи землеробства − залік.
7. Технологія вирощування культур в умовах закритого ґрунту − залік.
Навчався на 5 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки

«Агрономія». Був відрахований за невиконання вимог угоди наказом С № 441
від 25.06.2018 р.

Голосували:
«За» – одноголосно.

ГОЛОВА
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

В.С. МОШИНСЬКИЙ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Р.В. ЖОМИРУК
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