ПРОТОКОЛ № 11
Засідання приймальної комісії Національного університету
водного господарства та природокористування
від 29.03.2017 р.
ГОЛОВА
СЕКРЕТАР

В.С. МОШИНСЬКИЙ
Р.В. ЖОМИРУК

ПРИСУТНІ: В.С. Мошинський, О.А. Лагоднюк, В.С. Сорока, Н.Б. Савіна,
Р.В. Жомирук, С.В. Сунічук, Т.В. Кацуба, П.О. Тадеєв, О.М. Степанченко,
М.В. Голотюк, А.М. Прищепа, І.І. Статник, Р.М. Макаренко, О.О. Грицина,
А.М. Валюх, Н.М. Самолюк, М.М. Хлапук, О.М. Ніколайчук, В.І. Цимбалюк,
В.Б. Пасічнюк, Ю.В. Турбал, З.Р. Маланчук, Л.М. Конопуд, Н.Д. Погребняк,
Н.Е. Белоконь, Д.Б. Корчовий.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про поновлення до складу студентів та допуск до складання
академічної різниці.
2. Про переведення на вакантні бюджетні місця студентів, котрі
навчаються за договорами про повне відшкодування витрат за навчання
денної та заочної форм навчання.
СЛУХАЛИ:
1. Ж.М. Бузницьку, відповідальну за переведення та поновлення студентів, з
інформацією про поновлення до складу студентів та допуск до складання
академічної різниці.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Гаврилюка Василя Петровича рекомендувати до поновлення до складу
студентів 5 курсу заочної форми навчання навчально-наукового інституту
будівництва та архітектури за напрямом підготовки «Будівництво»
професійного спрямування «Промислове та цивільне будівництво» на умовах
договору, що передбачає відшкодування витрат за навчання, з 1 квітня 2017
року.
На 5 курсі необхідно скласти лише державний екзамен бакалавра.
Ліцензійне місце є.
Голосували:
«За» – одноголосно.
1.2. Барсукова Владислава Валерійовича рекомендувати до складання
академічної різниці для поновлення до складу студентів 3 курсу заочної
форми навчання навчально-наукового механічного інституту напрямом
підготовки «Автомобільний транспорт» на умовах договору, що передбачає
відшкодування витрат за навчання.
Термін складання – 30.08.2017 року.

Академічна різниця:
1. Вища математика – екзамен.
2. Екологія – залік.
3. Українська мова (за професійним спрямуванням) – залік.
4. Основи теплотехніки – залік.
5. Іноземна мова за (професійним спрямуванням) – залік.
6. Філософія – екзамен.
Ліцензійне місце є.
Голосували:
«За» – одноголосно.
1.3. Нетикшу Олександра Юрійовича рекомендувати до складання
академічної різниці для поновлення до складу студентів 5 курсу заочної
форми навчання навчально-наукового інституту будівництва та архітектури
за напрямом підготовки «Будівництво» професійного спрямування
«Промислове та цивільне будівництво» на умовах договору, що передбачає
відшкодування витрат за навчання.
Термін складання – 30.08.2017 року.
Академічна різниця:
1. Будівельна механіка ( спецкурс) – екзамен.
2. Опір матеріалів (спецкурс) – екзамен.
3. Основи і фундаменти – курсовий проект, екзамен.
4. Металеві конструкції – курсовий проект, залік.
5. Будівельна механіка (спецкурс) – екзамен.
6. Геодезичне забезпечення – залік.
7. Основи менеджменту і маркетингу – залік.
8. Соціологія – залік.
9. Інженерне обладнання будівель – курсовий проект, залік.
Ліцензійне місце є.
Голосували:
«За» – одноголосно.
1.4. Ліщук Олену Олегівну рекомендувати до складання академічної різниці
для поновлення до складу студентів 4 курсу заочної форми навчання
навчально-наукового інституту економіки та менеджменту за напрямом
підготовки «Облік і аудит» на умовах договору, що передбачає
відшкодування витрат за навчання.
Термін складання – 30.08.2017 року.
Академічна різниця:
1. Основи наукових досліджень – залік.
2. Українська мова – іспит.
3. Бухгалтерський облік – курсова робота.
4. Банківська справа – залік.
5. Іноземна мова – залік.
Ліцензійне місце є.

Голосували:
«За» – одноголосно.
СЛУХАЛИ:
2. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Р.В. Жомирука
про перерозподіл вакантних місць державного замовлення (за дозволом
Міністерства освіти і науки України, лист №1/11–3116 від 29.03.2017) для
переведення студентів, котрі навчаються за договорами, що передбачають
повне відшкодування витрат за навчання на вакантні бюджетні місця.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Рекомендувати до переведення на вакантні місця державного замовлення
студентів, котрі навчаються за договорами, що передбачають повне
відшкодування витрат за навчання, на вакантні бюджетні місця.
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4 курс
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Правознавство

Форма

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

1.
2.
3.
4.

Полюхович М.В. (за рахунок вакансій
спеціальності «Архітектура та
містобудування»)
Пилка А.В. (за рахунок вакансій напряму
«Гідроенергетика»)
Оводюк Т.В. (за рахунок вакансій напряму
«Гідроенергетика»)
Забава М.В. (за рахунок вакансій напряму
«Охорона праці»)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

1.

Тимрук С.Ю. (за рахунок вакансій денної
форми навчання напряму «Геодезія,
картографія та землеустрій»)

2 курс

заочна

Автомобільн
ий транспорт

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

1.

Паламарчук К.О. (за рахунок вакансій
спеціальності «Облік і оподаткування»)

5 курс

денна

Міжнародні
економічні
відносини

Голосували:
«За» – одноголосно.
РЕКТОР

В.С. МОШИНСЬКИЙ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІ

Р.В. ЖОМИРУК

