
ПРОТОКОЛ  №52 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 12.09.2022 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 переведення на вакантні місця державного замовлення. 

2. Про зарахування до складу студентів. 

3. Про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про претендентів на переведення на вакантні місця державного замовлення та 

наявність вакантних місць державного замовлення для підготовки здобувачів 

вищої освіти за ступенем «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра або освітнього ступеня молодшого бакалавра.  

 

УХВАЛИЛИ: 

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

Національному університеті водного господарства та природокористування у 

2022 році (згідно пункту 3 розділу XII Правил прийому) перевести на вакантні 

місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або 

освітнього ступеня молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти 

ступеня «Бакалавр» наказом ПК №44 «Про зарахування на навчання» від «10» 

вересня 2022 року:  

 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

 

1. Свистунов Микола-Владислав Володимирович  

2. Чередько Сергій Володимирович  

3. Тітаренко Руслан Васильович  

 



Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

Національному університеті водного господарства та природокористування у 

2022 році (згідно пункту 3 розділу XII Правил прийому) перевести на вакантні 

місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» за заочною формою здобуття освіти ступеня «Бакалавр» наказом ПК 

№45 «Про зарахування на навчання» від «10» вересня 2022 року:  

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

 

1. Іванців Марина Ігорівна   

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

Національному університеті водного господарства та природокористування у 

2022 році (згідно пункту 4 розділу XII Правил прийому) перевести на вакантні 

місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або 

освітнього ступеня молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти 

ступеня «Бакалавр» наказом ПК №44 «Про зарахування на навчання» від «10» 

вересня 2022 року:  

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

1. В'юн Марта Миколаївна (за рахунок вакантних місць державного замовлення 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної форми здобуття 

освіти) 

 
Спеціальність 275.03 Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 
1. Воробей Максим Васильович (за рахунок вакантних місць державного 
замовлення спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми здобуття 
освіти) 
2. Тишкун Максим Андрійович (за рахунок вакантних місць державного 
замовлення спеціальності 201 «Агрономія» денної форми здобуття освіти). 
 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 
 



УХВАЛИЛИ: 
1.4. Відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
Національному університеті водного господарства та природокористування у 
2022 році (згідно пункту 4 розділу XII Правил прийому) перевести на вакантні 
місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або 
освітнього ступеня молодшого бакалавра за заочною формою здобуття освіти 
ступеня «Бакалавр» наказом ПК №45 «Про зарахування на навчання» від «10» 
вересня 2022 року:  
 

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

 
1. Охрімчук Олег Русланович (за рахунок вакантних місць державного 
замовлення спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної 
форми здобуття освіти). 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про зарахування вступників до складу студентів.  

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Відповідно до Правил прийому на навчання 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 1-го курсу денної форми здобуття освіти 

ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб таких вступників: 

 

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Пашковський Артем Олександрович 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про хід подачі заяв та документів вступників для вступу на навчання до 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

3.1. На підставі поданих заяв та документів допустити до участі в конкурсному 

відборі для вступу на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти таких вступників: 

 

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» 

(освітня програма «Фізична культура і спорт») 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Денищук Юрій Юрійович 

2. Юськов Михайло Юрійович 

 

Спеціальність 034 «Культурологія» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Ємельянова Катерина Денисівна 

2. Пісклова Галина Юріївна 

3. Черкашин Сергій Іванович 

4. Гонтар Оксана Петрівна 

 

Спеціальність 053 «Психологія» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Мельникович Анна Романівна 

2. Солтис Ліна Олегівна 

 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Веремей Анна Ігорівна 

2. Марчук Максим Сергійович 

 

Спеціальність 144 «Теплоенергетика» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Турчик Назар Миколайович 

 

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Осадчий Роман Олександрович 

 



Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Гетьман Олег Іванович 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.2. На підставі поданих заяв та документів допустити до участі в конкурсному 

відборі для вступу на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» зі скороченим 

терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або 

освітнього ступеня молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти 

таких вступників: 

 

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Попенко Віталій Віталійович 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно. 

 

ГОЛОВА  
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 
 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


