
ПРОТОКОЛ  №57 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 17.09.2022 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, В. Герус. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження результатів індивідуальної усної співбесіди з іноземної 

мови. 

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

3. Про допуск до складання індивідуальної усної співбесіди. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про затвердження результатів індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови 

абітурієнтів, які вступають для здобуття ступеня «Магістр» на основі 

ступеня(рівня) вищої освіти за денною та заочною формою здобуття освіти.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови 

абітурієнтів, які вступають для здобуття ступеня «Магістр» на основі 

ступеня(рівня) вищої освіти за денною та заочною формою здобуття освіти 

згідно відомостей вступного випробування І2, І3, І4, І5. 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. 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: 



2.1. 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. Петров Владислав Андрійович 

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Новосад Катерина Миколаївна 

 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Романчук Дарина Андріївна 

2. Добровчан Ганна Василівна 

 

Спеціальність 101 «Екологія» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Грицюта Вадим Андрійович 

 

Спеціальність 184 «Гірництво» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Стецків Любомир Васильович 

2. Мацюк Олександр Віталійович 

3. Пелешок Олег Степанович 

 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  

 

1. Матвійчук Артем Романович 

2. Осадчий Роман Олександрович 

 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

 
Прізвище, ім`я, по-батькові  



 

1. Кузнєцов Юрій Олександрович 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

про хід подачі заяв та документів вступників для складання індивідуальної усної 

співбесіди для вступу на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр», які 

відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році проходять індивідуальну усну співбесіду замість національного 

мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного оцінювання). 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. На підставі поданих заяв та документів допустити до складання 

індивідуальної усної співбесіди для участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра або освітнього ступеня молодшого бакалавра за заочною 

формою здобуття освіти таких вступників: 

 

Спеціальність 081 «Право»  

 
Прізвище, ім`я, по-батькові      

 

1. Кравець Тетяна Вікторівна 

 

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  

 
Прізвище, ім`я, по-батькові      

 

1. Лесюк Іван Петрович 

 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

ГОЛОВА  
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 
 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 

 

 

 

 


