ПРОТОКОЛ № 13
Засідання приймальної комісії Національного університету
водного господарства та природокористування
від 11.04.2017 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 допуск до складання академічної різниці та поновлення до складу
студентів.
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. Волошуна Миколу Ігоровича рекомендувати до складання академічної
різниці для поновлення до складу студентів 5 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.
Термін складання – 30.08.2017 року.
Академічна різниця:
1. Управління корпоративним капіталом – залік.
2. Інвестування – екзамен.
3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємства – екзамен.
4. Банківська справа – екзамен.
5. Страхування – екзамен.
Раніше навчався за напрямом «Облік і аудит», обидва напрями відносяться
до галузі знань «Економіка та підприємництво» (перелік 2006 року).
Ліцензійне місце є.

Голосували:
«За» – одноголосно.
1.2. Егембердієву Мубарек рекомендувати до складання академічної
різниці для зарахування до складу студентів 4 курсу заочної(дистанційної) форми
навчання навчально-наукового інституту економіки та менеджменту за напрямом
підготовки «Економіка підприємства» на умовах контракту, що передбачає
відшкодування витрат за навчання.
Термін складання – 30.08.2017 року.
Академічна різниця:
1. Історія України – екзамен.
2. Регіональна економіка – залік.
3. Університетська освіта – залік.
4. Історія української культури – екзамен.
5. Гроші і кредит – екзамен.
5. Безпека життєдіяльності – екзамен.
6. Основи промислових технологій і матеріалознавство – залік, екзамен.
7. Політологія – залік.
8. Українська мова (за професійним спрямуванням) – екзамен.
9. Бухгалтерський облік – курсова робота, екзамен.
10. Банківська справа – залік.
11. Фінанси – залік.
Раніше навчалась в Ошському державному університеті (Киргизька
республіка) за спеціальністю «Економіка управління на підприємствах»,
спеціалізація «Економіка».
Ліцензійний обсяг не перевищено.
Голосували:
«За» – одноголосно.
1.3. Щоку Павла Юрійовича рекомендувати до поновлення до складу студентів
5 курсу заочної (дистанційної) форми навчання Закарпатського локального центру
дистанційно-заочного навчання навчально-наукового інституту заочнодистанційного навчання за напрямом підготовки «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на умовах
договору, що передбачає відшкодування витрат за навчання, з 1 травня 2017 року.
Був відрахований, як такий що не захистив бакалаврську роботу та не
з’явився на державний екзамен.
Ліцензійний обсяг не перевищено.
Голосували:
«За» – одноголосно.

СЛУХАЛИ:
2. Інформацію директора навчально-наукового механічного інституту
М.М. Марчука з інформацією про 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.
№

ПІБ

Курс (рік)
Форма
Напрям
навчання
(спец).
1.
2.
3.
4.
5.
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
2
Автомобільний
1. Безушко С.П.
денна
курс(інт.)
транспорт
Голосували:
«За» – одноголосно.

РЕКТОР

В.С. МОШИНСЬКИЙ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІ

Р.В. ЖОМИРУК

