
ПРОТОКОЛ  №45 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 31.08.2022 р. 

 

ГОЛОВА  В.С. МОШИНСЬКИЙ  

 

СЕКРЕТАР         Р.В. ЖОМИРУК 

 

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

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 зарахування до складу студентів. 

2. Про допуск до складання творчого конкурсу за спеціальністю                        

017 «Фізична культура і спорт». 

3. Про поновлення та зарахування  до складу студентів. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про зарахування вступників до складу студентів.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти в  Національному 

університеті водного господарства та природокористування у 2022 році на 

підставі виконання вимог до зарахування рекомендувати до зарахування до 

складу студентів 2-го курсу денної  форми здобуття освіти для здобуття 

ступеня «Бакалавр» вступників, які здобули або здобувають ступінь 

бакалавра не менше одного року і в повному обсязі виконують 

індивідуальний навчальний план, за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб: 

Спеціальність 075 «Маркетинг»  

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Дивульська Анна Валеріївна 

2. Лисюк Дмитро Юрійович 

 

Спеціальність 208 «Агроінженерія»  

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 



1. Громов Олексій Сергійович 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про хід подачі заяв та документів вступників для реєстрації на участь у творчому 

конкурсі (легкоатлетичні вправи та нормативи) для вступу на навчання для 

здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 017 «Фізична культура та спорт» 

за денною та заочною формою здобуття освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Національному університеті водного господарства та природокористування у 

2022 році та  Порядку організації та проведення творчих конкурсів для 

вступників на навчання для здобуття ступенів вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України №505 від 17.04.2019 р. на підставі 

поданих заяв та документів допустити до складання творчого конкурсу 

(легкоатлетичні вправи та нормативи) для зарахування на навчання для здобуття 

ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 017 «Фізична культура та спорт» наступних осіб: 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові      

 

1. Романцов Іван Русланович 

2. Мичко Віталій Юрійович 

3. Левчук Роман Тарасович 

4. Кашталян Назарій Андрійович 

5. Ібрагімов Роман Ігорович 

6. Олексійчук Юлія Олегівна 

7. Остапчук Денис Сергійович 

8. Сидорчук Антон Миколайович 

9. Боровець Андрій Сергійович 

10. Палько Владислав Олександрович 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

інформацією про поновлення  та зарахування до складу студентів. 

 

УХВАЛИЛИ: 



1.1. Савича Андрія Вікторовича 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 

будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна 

інженерія» («Автомобільні дороги та аеродроми») за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 року. 

 Академічної різниці немає. 

Навчався на 3 курсі денної форми навчання за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія» («Промислове та цивільне будівництво»). Був 

відрахований за академічну неуспішність наказом  С № 727 від 09.08.2022 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.2. Дробоцького Максима Івановича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 3 курсу першого 

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

наукового механічного інституту за спеціальністю «Галузеве 

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

вересня 2022 року.  

 Навчався на 3 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Машинобудування». Був відрахований за академічну неуспішність наказом               

С № 596 від 28.08.2018 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.3. Жука Олександра Вікторовича рекомендувати до 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 з                            

1 вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 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. 
 

1.4. Гринишина Романа Романовича 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 водного господарства та природооблаштування за 



спеціальністю «Гідроенергетика» 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 спеціальністю 

«Гідроенергетика». Був відрахований за невиконання вимог навчального плану 

наказом С № 613 від 02.07.2020 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.5. Килюха Ігоря Володимировича рекомендувати до поновлення на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 4 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти Навчально-наукового 

інституту будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна 

інженерія» («Водопостачання та водовідведення») за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

Навчався на 4 курсі вечірньої форми навчання за спеціальністю 

«Водопостачання та каналізація». Був відрахований за академічну неуспішність 

наказом С № 118 від 10.04.1995 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.6. Стельмаха Едуарда Сергійовича  рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого 

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

наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за 

спеціальністю «Інформаційні системи та технології» зі скороченим терміном 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 

року. 

Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

Навчався на 2 курсі денної форми навчання за спеціальністю «Інженерія 

програмного забезпечення». Був відрахований за невиконання вимог 

навчального плану наказом С № 176 від 07.02. 2022 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.7. Петрова Олександра Володимировича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 3 курсу першого 

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

наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за 

спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за 

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

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 



 Навчався на 3 курсі заочної форми навчання за спеціальністю 

«Автоматизоване управління технологічними процесами». Був відрахований за 

академічну неуспішність наказом С № 780 від 31.08.2006 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.8. Киричук Анастасію Борисівну рекомендувати до зарахування на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти Навчально-наукового 

інституту права за спеціальністю «Право» за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб з 1 вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 Навчалася на 2 курсі денної форми навчання факультету суспільних наук 

Українського католицького університету за спеціальністю «Право». 

 Була відрахована за власним бажанням наказом № 470-с/с від 08.12.2021 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.9. Лисюка Валентина 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 автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за 

спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 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 спеціальністю 

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

134 від 13.02.2004 р. Спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» та 144 «Теплоенергетика» відносяться до однієї галузі знань         

14 «Електрична інженерія». 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.10. Залевського Владислава Васильовича рекомендувати до зарахування на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого 

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

наукового механічного інституту за спеціальністю «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 

з 1 вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно: 

 Навчався на 2 курсі денної форми навчання економічного факультету   

Національного університету «Острозька академія» за спеціальністю 

«Комп’ютерні науки». 



 Був відрахований за невиконання навчального плану підготовки бакалавра 

наказом № 110-ст від 12.03.2021 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.11. Зінчука Олександра Івановича 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 будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна 

інженерія» («Промислове та цивільне будівництво») за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно: 

 Навчався на 4 курсі заочної форми навчання за спеціальністю 

«Промислове та цивільне будівництво». Був відрахований за академічну 

неуспішність наказом № 444 від 29.08.2008 р. 

 

Голосували:  

«За» – одноголосно. 

 

1.12. Гребенця Дениса Олексійовича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого 

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

наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за 

спеціальністю «Інформаційні системи та технології» зі скороченим терміном 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 

року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

Навчався на 2 курсі заочної (дистанційної) форми навчання за 

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

навчального плану наказом С № 00512 від 02.07.2019 р. Спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки» та           126 «Інформаційні системи та технології» 

відносяться до однієї галузі знань                       12 «Інформаційні технології». 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.13. Коломиса Андрія Олександровича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого 

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

наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за 

спеціальністю «Інформаційні системи та технології» зі скороченим терміном 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 

року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 Навчався на 2 курсі заочної (дистанційної) форми навчання за 

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



навчального плану наказом С № 00512 від 02.07.2019 р. Спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки» та 126  «Інформаційні системи та технології» відносяться 

до однієї галузі знань 12 «Інформаційні технології». 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.14. Трофимчука Богдана Васильовича, як виняток, рекомендувати до 

зарахування на вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти 

Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної 

техніки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з 1 вересня 

2022 року. 

Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 Навчався на 1 курсі денної форми навчання факультету 

електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за 

спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Був 

відрахований за невиконання вимог навчального плану наказом № 1840-с від 

29.06.2021 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.15. Букату (Кот) Марину Георгіївну рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 3 курсу першого 

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

наукового інституту агроекології та землеустрою за спеціальністю «Екологія» за 

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

 Академічна різниця складена повністю і вчасно 

 Навчалася на 2 курсі денної форми навчання за напрямом підготовки 

«Екологія». Був відрахована за академічну неуспішність наказом С№14 від 

01.01.2017 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.16. Радченка Павла Миколайовича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 4 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 з 1 вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 



 Раніше навчався на 5 курсі заочної форми навчання за спеціальністю 

«Гідротехнічне будівництво». Був відрахований за академічну неуспішність 

наказом С № 143 від 14.09.2001 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.17. Касюдик Ірину Арсенівну 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 

вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 Навчалася на 4 курсі заочної форми навчання за напрямом підготовки 

«Теплоенергетика». Була відрахована за невиконання вимог угоди наказом С № 

814 від 09.09.2020 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.18. Семенчука Максима Анатолійовича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого 

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

наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за 

спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за 

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

Академічна різниця складена повністю і вчасно 

 Навчався на 2 курсі денної форми навчання за спеціальністю 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Був відрахований за 

невиконання вимог навчального плану наказом С № 176 від 07.02.2022 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.19. Мельника Андрія Васильовича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 3 курсу першого 

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

наукового інституту економіки та менеджменту за спеціальністю «Менеджмент» 

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

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 Навчався на 4 курсі заочної форми за спеціальністю «Менеджмент 

організацій». Відрахований за порушення умов договору наказом С № 818 від 

14.09.2011 р. 

 

Голосували:  

 «За»-одноголосно. 



 

1.20. Хомича Олександра Петровича рекомендувати до 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 з 1 вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 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. 

 

1.21. Пруднікова Олексія Михайловича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 3 курсу першого 

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

наукового інституту будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія» («Промислове та цивільне будівництво») за рахунок 

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

Навчався на 2 курсі денної форми навчання за спеціальністю 

«Гідротехнічне будівництво» . Був відрахований за академічну неуспішність 

наказом С № 13 від 31.08.2000 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.22. Островську Вікторію Олегівну рекомендувати до зарахування 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» за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 року 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 Навчалася на 2 курсі денної форми навчання економічного факультету   

Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 Була відрахована за власним бажанням наказом № 2353 від 16.08.12.2022р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.23. Станевича Олександра 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 будівництва та архітектури за спеціальністю «Архітектура 



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

вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

Навчався на 4 курсі денної форми навчання за спеціальністю «Архітектура 

та містобудування». Був  відрахований за невиконання вимог навчального плану 

наказом С № 580 від 05.07.2022 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.24. Оногду Миколу Юрійовича 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 

будівництва та архітектури за спеціальністю «Архітектура та містобудування» за 

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

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

Навчався на 4 курсі денної форми навчання за спеціальністю «Архітектура 

та містобудування». Був  відрахований за невиконання вимог навчального плану 

наказом С № 580 від 05.07.2022 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.25. Прядунця Віталія Олександровича рекомендувати до поновлення на 

вакантне місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого 

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

наукового інституту будівництва та архітектури за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія» («Промислове та цивільне будівництво») за рахунок 

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

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

Навчався на 2 курсі денної форми навчання за спеціальністю «Будівництво 

та цивільна інженерія». Був відрахований за власним бажанням наказом  С № 826 

від 16.09.2021 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.26. Лецкалюка Олексія 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 автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки за 

спеціальністю «Комп’ютерні науки» за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб з 1 вересня 2022 року 

Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

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

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

навчального плану наказом С № 1114 від 29.12.2021 р.  



Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.27. Паламарчук Ліну Олегівну рекомендувати до поновлення на вакантне 

місце ліцензійного обсягу до складу студентів 2 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної форми здобуття освіти Навчально-наукового інституту 

будівництва та архітектури за спеціальністю «Архітектура та містобудування» за 

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

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

Навчалася на 3 курсі денної форми навчання за спеціальністю 

«Архітектура та містобудування». Була відрахована за невиконання вимог 

навчального плану наказом С№693 від 29.07.2022 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.28. Циганюк Анастасю Миколаївну рекомендувати до зарахування 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» за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 Навчалася на 2 курсі денної форми навчання економічного факультету   

Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 Була відрахована за власним бажанням наказом № 2354 від 16.08.2022 р.  

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.29. Кардаш Олександру Вікторівну 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 економіки та менеджменту за спеціальністю «Міжнародні 

економічні відносини» за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з 1 

вересня 2022 року.  

 Академічна різниця складена повністю і вчасно. 

 Навчалася на 4 курсі денної форми за спеціальністю «Міжнародні 

економічні відносини». Відрахована за невиконання вимог навчального плану 

наказом С№575 від 04.07.2022 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.30. Алексеюк Олесю Андріївну рекомендувати до зарахування на вакантне 

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



рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти Навчально-наукового 

інституту економіки та менеджменту за спеціальністю «Облік і оподаткування» 

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

 Академічна різниця складена повністю і вчасно 

 Навчалася на 3 курсі денної форми за спеціальністю «Облік і 

оподаткування» Національного університету «Острозька академія» Відрахована 

за невиконання  навчального плану підготовки бакалавра наказом № 372/1-cт від 

11.09.2020 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 

 

1.31. Воробей Тетяну Володимирівну 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 економіки та менеджменту за спеціальністю «Облік і 

оподаткування» зі скороченим терміном навчання за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб з 1 вересня 2022 року. 

 Академічна різниця складена повністю і вчасно.  

 Навчалася на 2 курсі заочної форми за спеціальністю «Облік і 

оподаткування» зі скороченим терміном навчання. Відрахована за невиконання 

вимог навчального плану наказом С № 598 від 03.07.2021 р. 

 

Голосували:  

 «За» – одноголосно. 
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