
ПРОТОКОЛ  №5 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 08.02.2022 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 зарахування 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 зарахування до складу студентів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Голобородька Владислава Анатолійовича 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 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

 Академічна різниця складена повністю вчасно. 

 Навчався на 4 курсі денної форми навчання Навчально-наукового 

інституту автоматики та електромеханіки Національного університету «Одеська 

морська академія» за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» (спеціалізація «Автоматизоване управління судновими 

енергетичними установками»). Був відрахований за власним бажанням наказом 

№ 1907 від 07.12.2021 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. Аганіязов Овлягули  

 

Країна проживання – Республіка Туркменістан 

Паспортний документ – паспорт A0920073 

Рівень освіти – атестат про загальну середню освіту А№1152473, виданий 

школою №18 в Лебапській області 23.06.2011 р. 

 

Приймальна комісія пересвідчилась у вмотивованості Аганіязова Овлягули щодо 

отримання освіти в Національному університеті водного господарства та 

природокористування та необхідності в мовній підготовці до основного 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Подані Аганіязовим Овлягули 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 

 


