
ПРОТОКОЛ  №21 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 19.07.2022 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, ІІ-а сесія). 

2. Про затвердження результатів творчого конкурсу (спеціальність                

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

сесія). 

3. Про поновлення до складу студентів та допуск до складання академічної 

різниці. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про  затвердження результатів творчого конкурсу (рисунок та креслення, ІІ-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, ІІ-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 

№Б6, Б7. 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.2. Затвердити результати творчого конкурсу (креслення, ІІ-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 

№Б8, Б9. 
  

Голосували: 

«За» – одноголосно. 

 

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

про  затвердження результатів творчого конкурсу (легкоатлетичні вправи і 

нормативи, ІІ-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, ІІ-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 №Б10/1, Б10/2 (протокол проведення випробування 

додається).  

 

Голосували: 

«За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

інформацією про поновлення до складу студентів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Килимника Анатолія Вікторовича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого 

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

наукового інституту водного господарства та природооблаштування за 

спеціальністю «Теплоенергетика» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб з 1 вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 Навчався на 2 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Теплоенергетика». Був відрахований за невиконання вимог угоди наказом С № 

750 від 14.09.2012 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

3.2. Євтушенка Юрія Миколайовича рекомендувати до 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 з 1 вересня 2022 року. 



 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 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. 

3.3. Отроду Ігоря Володимировича рекомендувати до поновлення на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 3 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту 

водного господарства та природооблаштування за спеціальністю 

«Теплоенергетика» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з 1 

вересня 2022 року. 

 Академічна різниця відсутня. 

 Навчався на 4 курсі денної форми навчання за спеціальністю 

«Теплоенергетика». Був відрахований за невиконання вимог навчального плану 

наказом С № 512 від 22.06.2022 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно.  

 

3.4. Хомича Олександра Петровича рекомендувати до складання академічної 

різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного обсягу до складу 

студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми 

здобуття освіти Навчально-наукового інституту водного господарства та 

природооблаштування за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб. 

Термін складання – до 31.08.2022 року. 

 Академічна різниця: 

 1. Облаштування водозборів − залік. 

 2. Механіка грунтів, основи і фундаменти – екзамен. 

 3. Інформатика та комп’ютерна техніка− екзамен. 

 4. Використання та охорона водних ресурсів − екзамен. 

 5. Інженерна геодезія та основи гідроінформатики – екзамен. 

 Раніше навчався на 3 курсі денної форми навчання за спеціальністю 

«Водопостачання та каналізація». Був відрахований за академічну неуспішність 

наказом С № 22 від 02.02.1995 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

3.5. Лопугу Вікторію Вікторівну, як виняток, рекомендувати до складання 

академічної різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного обсягу до 

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

форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту економіки та 

менеджменту за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова 



діяльність» зі скороченим терміном навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб.  

 Термін складання – до 31.08.2022 року. 

 Академічна різниця: 

 1. Філософія – екзамен. 

 2. Облік і оподаткування – екзамен. 

 3. Зовнішньо-економічна діяльність − екзамен. 

 4. Планування  контроль на підприємстві − курсова робота, екзамен.  

 5. Основи наукових досліджень − залік.  

 6. Бізнес-комунікації – залік. 

 7. Іноземна мова за професійним спрямуванням – залік. 

 8. Управління витратами − залік. 

 9. Електронна комерція −  залік.  

 Навчалася на 2 курсі заочної форми за спеціальністю «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» зі скороченим терміном навчання Відрахована за 

невиконання вимог навчального плану наказом С № 557 від 01.07.2022 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

3.6. Микосянчик Нелю Володимирівну, як виняток, рекомендувати до 

складання академічної різниці для поновлення на вакантне місце ліцензійного 

обсягу до складу студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

заочної форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту економіки та 

менеджменту за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» зі скороченим терміном навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб.  

 Термін складання – до 31.08.2022 року. 

 Академічна різниця: 

 1. Філософія – екзамен. 

 2. Облік і оподаткування – екзамен. 

 3. Зовнішньо-економічна діяльність − екзамен. 

 4. Планування  контроль на підприємстві − курсова робота, екзамен.  

 5. Основи наукових досліджень − залік.  

 6. Бізнес-комунікації – залік. 

 7. Іноземна мова за професійним спрямуванням – залік. 

 8. Управління витратами − залік. 

 9. Електронна комерція −  залік.  

 10.Економко-математичні методи моделі – залік. 

 11. Підприємництво – курсова робота, екзамен. 

 Навчалася на 2 курсі заочної форми за спеціальністю «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» зі скороченим терміном навчання Відрахована за 

невиконання вимог навчального плану наказом С № 557 від 01.07.2022 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 



 

ГОЛОВА  

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 
 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Р.В. ЖОМИРУК 

 

 

 

 

 

 

 


