ПРОТОКОЛ № 6
Засідання приймальної комісії Національного університету
водного господарства та природокористування
від 28.02.2017 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 затвердження програм фахових вступних випробувань для
прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістра.
2. Про поновлення до складу студентів.
3. Про переведення на вакантні бюджетні місця студентів, котрі
навчаються за договорами про повне відшкодування витрат за навчання
денної та заочної форм навчання.
СЛУХАЛИ:
1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Р.В. Жомирука,
що відповідно до Правил прийому до НУВГП в 2017 році, Положення про
приймальну комісію НУВГП та для організації і проведення вступних
випробувань рекомендує погодити для затвердження програми вступних
випробувань за ступенем магістр.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати для затвердження програми вступних випробувань за
ступенем магістр спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт", 133
"Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і
підприємств будівельних матеріалів)", 133 "Галузеве машинобудування
(Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та
обладнання)", 184 "Гірництво", 275 "Транспортні технології (автомобільний
транспорт)", 263 "Цивільна безпека", 192 "Будівництво та цивільна інженерія
(Промислове та цивільне будівництво)", 192 "Будівництво та цивільна
інженерія (Міське будівництво та господарство)", 192 "Будівництво та
цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)", 192 "Будівництво та
цивільна інженерія (Автомобільні дороги та аеродроми)", 192 "Будівництво

та цивільна інженерія (Технологія будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів)", 192 "Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні
тунелі)", 192 "Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання і
водовідведення)",
191
"Архітектура
та
містобудування",
145
"Гідроенергетика", 192 "Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація,
Раціональне використання і охорона водних ресурсів, Водогосподарське та
природоохоронне будівництво)", 192 "Будівництво та цивільна інженерія
(Гідротехнічне будівництво)", 144 "Теплоенергетика", 201 "Агрономія", 207
"Водні біоресурси та аквакультура (Охорона, відтворення, та раціональне
використання гідро біоресурсів)", 101 "Екологія", 183 "Технології захисту
навколишнього середовища", 193 "Геодезія та землеустрій", 242 "Туризм",
227 "Фізична реабілітація, ерготерапія ", 076 "Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність (Економіка підприємства)", 071 "Облік і оподаткування",
072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 075 "Маркетинг", 292
"Міжнародні економічні відносини", 051 "Економіка (Управління
персоналом і економіка праці)", 073 "Менеджмент (Управління фінансовоекономічною безпекою, Менеджмент організацій і адміністрування,
Менеджмент інноваційної діяльності, Менеджмент природоохоронної
діяльності)", 051 "Економіка (Економічна кібернетика)", 281 "Публічне
управління та адміністрування (Державна служба)", 051 "Економіка
(Інформаційні технології в бізнесі)", 151 "Автоматизація та компютерноінтегровані технології", 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології
(Прикладна інформатика)", 141 "Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка", 113 "Прикладна математика", 011 "Науки про освіту
(Педагогіка вищої школи)", 073 "Менеджмент (Управління навчальним
закладом (за типом))", 081 "Право", вступного іспиту з іноземної мови, з
української мови як іноземної для іноземних громадян та осіб без
громадянства та оприлюднити програми вступних випробувань на веб-сайті
НУВГП.
Голосували:
«За» – одноголосно.
СЛУХАЛИ:
2. Ж.М. Бузницьку, відповідальну за переведення та поновлення студентів, з
інформацією про поновлення до складу студентів.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Бакалейко Марію Анатоліївну рекомендувати до поновлення до складу
студентів 4 курсу заочної форми навчання навчально-наукового інституту
економіки та менеджменту за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»
(інтегрований навчальний план) на умовах договору, що передбачає
відшкодування витрат за навчання, з 1 березня 2017 року.
Ліцензійне місце є.
Голосували:
«За» – одноголосно.

2.2. Рослюка Павла Олеговича 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»
(інтегрований навчальний план) на умовах договору, що передбачає
відшкодування витрат за навчання, з 1 березня 2017 року.
Ліцензійний обсяг не перевищено.
Голосували:
«За» – одноголосно.
СЛУХАЛИ:
3. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Р.В. Жомирука
про перерозподіл вакантних місць державного замовлення (за дозволом
Міністерства освіти і науки України, лист №1/11–1767 від 24.02.2017) для
переведення студентів, котрі навчаються за договорами, що передбачають
повне відшкодування витрат за навчання на вакантні бюджетні місця.
УХВАЛИЛИ:
3. Рекомендувати до переведення на вакантні місця державного замовлення
студентів, котрі навчаються за договорами, що передбачають повне
відшкодування витрат за навчання, на вакантні бюджетні місця.
№
1

1.
1.
2.

1.

Курс (рік)
Напрям
Форма
навчання
(спец).
2
3
4
5
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ
Берник В.В.
6 курс
заочна
БЦІ (ГМ)
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Пашковський Ю.В. (за рахунок вакансій
3 курс
Економічна
денна
напряму «Гідротехніка (ВР)»)
(інт.)
кібернетика
Давидюк Т.А. (за рахунок вакансій напряму
3 курс
денна
Маркетинг
«Гідротехніка (ВР)»)
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Дворжак В.В. (за рахунок вакансій
1 курс
денна
БЦІ
спеціальності «Галузеве машинобудування»)
ПІБ

Голосували:
«За» – одноголосно.
РЕКТОР

В.С. МОШИНСЬКИЙ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІ

Р.В. ЖОМИРУК

