
ПРОТОКОЛ  №22 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 26.07.2022 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 допуск до складання вступних випробувань іноземними 

громадянами. 

2. Про затвердження розкладу вступних випробувань. 

3. Про оголошення прийому на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр». 

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

різниці. 

5. Про розподіл максимальних обсягів прийому за державним замовленням. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про хід подачі заяв та документів іноземними громадянами для вступу до 

університету на навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. На підставі поданих заяв та документів допустити до складання вступних 

випробувань для зарахування на навчання для здобуття ступеня «Магістр» за 

денною формою здобуття освіти наступних осіб: 

 

Спеціальність 145 «Гідроенергетика» 

 

1. Мба Нзанг Блас Мардокео Онджа. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

Спеціальність 275.03 «Транспортні технології  

(на автомобільному транспорті)» 

 

1. Малікгулиєв Рустем. 



 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про строки проведення вступних випробувань для участі в конкурсному відборі 

на навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1.  Рекомендувати до затвердження розклад індивідуальних усних співбесід для 

участі в конкурсному відборі на навчання за усіма спеціальностями освітнього 

ступеня бакалавра за денною та заочною формою здобуття освіти,  на які  

оголошується прийом відповідно до «Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування у 2022 році» (додаток 1). 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.2. Рекомендувати до затвердження розклад творчого конкурсу за 

спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування» та 017 «Фізична культура 

та спорт», зарахування лише на місця за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб (додаток 2). 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.3. Рекомендувати до затвердження розклад вступних випробувань для вступу 

на навчання за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» за державним замовленням Національного 

агентства України з питань державної служби (додаток 3). 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про строки  прийому заяв і документів від абітурієнтів за освітнім ступенем 

«Бакалавр» денної та заочної форми здобуття освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Відповідно до  Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в Національному університеті водного господарства та 

природокористування у 2022 році розпочати з «29» липня 2022 року прийом 

заяв і документів від абітурієнтів за освітнім ступенем «Бакалавр» денної та 

заочної форми здобуття освіти. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 



 

СЛУХАЛИ: 

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

інформацією про поновлення до складу студентів та допуск до складання 

академічної різниці. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Кісільчука Сергія Миколайовича рекомендувати до складання 

академічної різниці для зарахування на вакантне місце ліцензійного обсягу до 

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

форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту права за спеціальністю 

«Право» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 Термін складання – до 31.08.2022 року. 

 Академічна різниця: 

1. Українська державність та культура – залік. 

2. Історія політичних та правових вчень– залік. 

3. Юридична риторика – залік. 

4. Екологія – залік. 

 Навчався на 2 курсі денної форми юридичного факультету Національного 

авіаційного університету за спеціальністю «Право» (освітня програма 

«Правознавство»). 

 Був відрахований за власним бажанням наказом № 864/ст від 11.07.2022 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

4.2. Жука Олександра Вікторовича рекомендувати до складання академічної 

різниці для зарахування на вакантне місце ліцензійного обсягу до складу 

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

здобуття освіти Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та 

обчислювальної техніки за спеціальністю «Комп’ютерні науки» за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 Термін складання – до 31.08.2022 року. 

 Академічна різниця: 

1. Екологія – залік. 

2. Вступ до спеціальності – залік. 

3. Математична логіка та логічне програмування – екзамен. 

4. Алгебра та геометрія – екзамен. 

5. Операційні системи – екзамен. 

6. Практикум з програмування – залік. 

 Навчався на 2 курсі денної форми інституту комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» 

за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Був відрахований за невиконання 

індивідуального навчального плану наказом № 570-4-10 від 01.03.2021 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 



 

4.3. Кузьмича Івана Вікторовича рекомендувати до поновлення до складу 

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

здобуття освіти Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту за 

спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 року.  

 Академічної різниці немає. 

 Навчався на 3 курсі денної форми за спеціальністю «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». Був відрахований за невиконання умов договору 

наказом С № 926 від 06.10.2021 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

4.4. Микуліна Владислава Вікторовича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 4 курсу першого 

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

наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за 

спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 року  

 Академічної різниці немає. 

 Навчався на 4 курсі денної форми за спеціальністю «Інженерія 

програмного забезпечення». Був відрахований як такий, що виконав навчальний 

план, але не пройшов державної атестації (не з’явився на захист кваліфікаційної 

роботи) за наказом С № 595 від 06.07.2022 р. 

 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

щодо максимальних обсягів прийому за державним замовленням за освітнім 

ступенем бакалавра (вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або 

освітнього ступеня молодшого бакалавра). 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Максимальний обсяг прийому за державним замовленням за освітнім 

ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або 

освітнього ступеня молодшого бакалавра розподілити між освітніми програмами 

наступним чином:  

 

017 Фізична культура і спорт денна заочна 

на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 5 0 
в тому числі:   



Освітня програма «Фізична культура і спорт» 3 0 

Освітня програма «Фізкультурно-спортивна реабілітація» 2 0 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

051 Економіка денна заочна 

на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 5 5 
в тому числі:   

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» 3 3 

Освітня програма «Бізнес-аналітика» 2 2 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.2. Максимальний обсяг прийому за державним замовленням за освітнім 

ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або 

освітнього ступеня молодшого бакалавра розподілити між базами вступу 

наступним чином:  

 

126 Інформаційні системи та технології денна заочна 

максимальний обсяг прийому 5 0 
в тому числі:   

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста 
4 0 

на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра 
1 0 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології денна заочна 

максимальний обсяг прийому 17 5 
в тому числі:   

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста 
15 5 

на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра 
2 0 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 



5.3. Максимальний обсяг прийому за державним замовленням за освітнім 

ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або 

освітнього ступеня молодшого бакалавра за усіма іншими спеціальностями (крім 

зазначених у пункті 5.2 цього протоколу), за якими оголошено прийом 

Правилами прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті 

водного господарства та природокористування у 2022 році, що був доведений 

для університету у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, 

розподілити лише для конкурсних пропозицій, що передбачають вступ для 

здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

ГОЛОВА  

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 
 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Р.В. ЖОМИРУК 

 

 

 

 

 

 

 

 


