
ПРОТОКОЛ  №61 

Засідання приймальної комісії Національного  

університету водного господарства та  

природокористування 

від 23.09.2022 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 переведення студентів денної форми здобуття освіти освітнього 

ступеня «Бакалавр», котрі навчаються за рахунок державного замовлення 

у зв’язку з закінченням дії сертифікату про акредитацію, 

малокомплектністю академічної групи та закриттям освітньої програми 

«Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 «Професійна освіта 

(Компютерні технології)» на освітню програму «Цифрові технології 

дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 Професійна освіта (цифрові 

технології) за рахунок державного замовлення.  

 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію директора навчально-наукового інституту автоматики, 

кібернетики та обчислювальної техніки П. Мартинюка про переведення 

студентів денної форми здобуття освіти освітнього ступеня «Бакалавр», котрі 

навчаються за рахунок державного замовлення у зв’язку з закінченням дії 

сертифікату про акредитацію, малокомплектністю академічної групи та 

закриттям освітньої програми «Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 

«Професійна освіта (Компютерні технології)» на освітню програму «Цифрові 

технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 Професійна освіта 

(цифрові технології) за рахунок державного замовлення.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Враховуючи дозвіл Міністерства освіти і науки України (лист №3/3981–22 від 

06.09.2022) рекомендувати до переведення студентів 4 курсу денної форми 

здобуття освіти освітнього ступеня «Бакалавр», котрі навчаються за рахунок 

державного замовлення за освітньою програмою «Комп’ютерні технології» 

спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Компютерні технології)» на освітню 

програму «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 

Професійна освіта (цифрові технології) 4 курсу денної форми здобуття освіти за 

рахунок державного замовлення у зв’язку з закінченням дії сертифікату про 



акредитацію, малокомплектністю академічної групи та закриттям освітньої 

програми: 

 

 

1. Бухало Юрій Петрович; 

2. Михалюк Назар Валерійович; 

3. Слівчук Ілля Валентинович; 

4. Трачук Тетяна Павлівна. 

  
 

Голосували: 

 «За» – одноголосно. 

 

ГОЛОВА  
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 
 

В.С. МОШИНСЬКИЙ 
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Р.В. ЖОМИРУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


