
ПРОТОКОЛ  №3 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 25.01.2022 р. 

 

ГОЛОВА  В.С. МОШИНСЬКИЙ  

 

СЕКРЕТАР         Р.В. ЖОМИРУК 

 

ПРИСУТНІ:  
В. Сорока, 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 поновлення до складу студентів. 

2. Про прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземців на 

навчання до університету. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

інформацією про поновлення до складу студентів. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Самоховича Андрія Сергійовича 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 водного господарства та природооблаштування за 

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

осіб з 1 лютого 2022 року. 

 Навчався на 4 курсі денної форми навчання за спеціальністю 

«Теплоенергетика». Був відрахований за невиконання вимог навчального плану 

наказом С № 587 від 01.07.2021 р.  

 
Голосували:  
 «За» – одноголосно. 
 

СЛУХАЛИ: 

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

про абітурієнтів (іноземних громадян) та відповідності поданих ними 

документів Правилам прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Національному університеті водного господарства та природокористування 

у 2022 році: 

 



2.1. Азігбемін Шедрак Блессін 

 

Країна проживання – Республіка Нігерія 

Паспортний документ – паспорт A12254904 

Рівень освіти – шкільний атестат виданий Західноафриканською 

Екзаменаційною Радою №NGWASSCS23258620 школою Ігуомон в 2016 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Азігбеміна Шедрака 

Блессіна щодо отримання освіти в Національному університеті водного 

господарства та природокористування та необхідності в мовній підготовці до 

основного навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Подані Азігбеміном Шедраком Блессіном документи  відповідають 

Правилам прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Національному університеті водного господарства та природокористування 

у 2022 році і йому може бути видане запрошення на навчання до підготовчого 

відділення Національного університету водного господарства та 

природокористування встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 
 

2.2. Муканді Ванесса Муамба 

 

Країна проживання – Демократична Республіка Конго 

Паспортний документ – паспорт OP0937836 

Рівень освіти – атестат про успішну здачу екзаменів №00040660/2021, виданий 

коледжем Святого Рафаеля  в провінції Кіншаса 04.12.2021 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Муканді Ванесси  Муамба 

щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності в мовній підготовці до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.2. Подані Муканді Ванессою Муамба документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному 

університеті водного господарства та природокористування у 2022 році і їй 

може бути видане запрошення на навчання до підготовчого відділення 

Національного університету водного господарства та природокористування 

встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 
 



2.3. Катана Ексос Капалала 

 

Країна проживання – Демократична Республіка Конго 

Паспортний документ – паспорт OP0718458 

Рівень освіти – атестат про успішну здачу екзаменів №CS/0874/2020, виданий 

школою  в провінції Кіншаса 30.10.2020 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Муканді Ванесси  Муамба 

щодо отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності в мовній підготовці до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.3. Подані Муканді Ванессою Муамба документи  відповідають Правилам 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному 

університеті водного господарства та природокористування у 2022 році і 

йому може бути видане запрошення на навчання до підготовчого відділення 

Національного університету водного господарства та природокористування 

встановленого зразка. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 
 

ГОЛОВА  

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 
 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Р.В. ЖОМИРУК 

 

 


