
ПРОТОКОЛ  №2 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 17.01.2023 р. 

 

ГОЛОВА  В.С. МОШИНСЬКИЙ  

 

СЕКРЕТАР         Р.В. ЖОМИРУК 

 

ПРИСУТНІ:  

А. Подлевський, В. Сорока, Н. Савіна, Н. Вальчук, Т. Голоюх, П. Мартинюк,        

Т. Бабич, В. Пахаренко, А. Прищепа, І. Бялик,  Р. Макаренко, О. Корнійчук,          

Н. Ковшун, А. Сиротинська, М. Хлапук, Л. Токар, В. Цимбалюк, В. Пасічнюк,     

І. Жидик, І. Григус О. Ніколенко, Л. Конопуд, Н. Ковальчук, Ж. Бузницька,           

А. Клімова, Я. Зубик, О. Клюха, В. Денисюк, Ф. Швець. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про поновлення до складу здобувачів освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

інформацією про поновлення до складу здобувачів освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1.1. Гуславського Олександра Дмитровича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу другого 

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

наукового інституту будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія» (освітня програма «Технології будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів») за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з 17 

січня 2023 року для завершення навчання. 

 Навчався на 2 курсі другого (магістерського) рівня денної форми здобуття 

освіти за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» (освітня програма 

«Технології будівельних конструкцій, виробі і матеріалів»). Був відрахований за 

як такий, що не виконав магістерську роботу наказом С № 1218 від 30.12.2022 р. 

(виконання магістерської роботи - 60 %)  

 

1.2. Кучева Дмитра Юрійовича рекомендувати до поновлення на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу другого (магістерського) 

рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту 

будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна 

інженерія» (освітня програма «Промислове та цивільне будівництво») за рахунок 



коштів фізичних та/або юридичних осіб з 17 січня 2023 року для завершення 

навчання. 

 Навчався на 2 курсі другого (магістерського) рівня денної форми здобуття 

освіти за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» (освітня програма 

«Промислове та цивільне будівництво»). Був відрахований за як такий, що не 

виконав магістерську роботу наказом С № 1218 від 30.12.2022 р. (виконання 

магістерської роботи - 0 %). 

 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

 

ГОЛОВА  
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 

 

 

 

 

 

 


