
ПРОТОКОЛ  №19 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 11.07.2022 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 результатів творчого конкурсу (спеціальність                

191 «Архітектура та містобудування», рисунок та креслення, І-а сесія). 

2. Про затвердження результатів творчого конкурсу (спеціальність                

017 «Фізична культура і спорт», легкоатлетичні вправи і нормативи, І-а 

сесія). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про  затвердження результатів творчого конкурсу (рисунок та креслення, І-а 

сесія) абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття ступеня «Бакалавр» за денною формою здобуття освіти зі спеціальності 

191 «Архітектура та містобудування».  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити результати творчого конкурсу (рисунок, І-а сесія) абітурієнтів, 

які вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня 

«Бакалавр» за денною формою здобуття освіти зі спеціальності 191 «Архітектура 

та містобудування» згідно відомостей вступного випробування №Б1, Б2. 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.2. Затвердити результати творчого конкурсу (креслення, І-а сесія) 

абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття ступеня «Бакалавр» за денною формою здобуття освіти зі спеціальності 

191 «Архітектура та містобудування» згідно відомостей вступного випробування 

№Б3, Б4. 
  



Голосували: 

«За» – одноголосно. 

 

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

про  затвердження результатів творчого конкурсу (легкоатлетичні вправи і 

нормативи, І-а сесія) абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття ступеня «Бакалавр» за денною та заочною формою 

здобуття освіти зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».  

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити результати творчого конкурсу (легкоатлетичні вправи і 

нормативи, І-а сесія) абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття ступеня «Бакалавр» за денною та заочною формою 

здобуття освіти зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» згідно відомості 

вступного випробування №Б5 (протокол проведення випробування додається).  

 

 

 

ГОЛОВА  
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 

 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 

 

 

 

 

 

 


