ПРОТОКОЛ № 15
Засідання приймальної комісії Національного університету
водного господарства та природокористування
від 25.04.2017 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 зарахування 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 зарахування до складу студентів та допуск до складання
академічної різниці.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Маховського Владислава Віталійовича рекомендувати до складання
академічної різниці для зарахування до складу студентів 4 курсу заочної форми
навчання
навчально-наукового
інституту
водного
господарства
та
природооблаштування за напрямом підготовки «Теплоенергетика» на умовах
договору, що передбачає відшкодування витрат за навчання.
Термін складання – 25.08.2017 року.
Академічна різниця:
1. Вступ до спеціальності – залік.
2. Історія української культури – екзамен.
3. Технічна термодинаміка – курсова робота.
4. Тепломасообмін – курсова робота.
5. Культурологія – залік.
6. Іноземна мова (за професійним спрямування) – залік.
7. Теплотехнічні процеси і установки – залік.
Раніше навчався на теплоенергетичному факультеті Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» (денна форма) напрям «Енергомашинобудування». Дані напрями

відноситься до галузі знань «Енергетика та енергетичне машинобудування» за
переліком 2006 року.
Відрахований за невиконання навчального плану.
Ліцензійне місце є.
Голосували:
«За» – одноголосно.
1.2. Кравченка Дениса Сергійовича рекомендувати до зарахування до складу
студентів 3 курсу заочної форми навчання навчально-наукового інституту
будівництва та архітектури за напрямом підготовки «Будівництво» професійного
спрямування «Водопостачання та водовідведення» на умовах договору, що
передбачає відшкодування витрат за навчання з 1 вересня 2017 року.
Раніше навчався на механіко-технологічному факультеті Харківського
національного університету будівництва та архітектури (денна форма), напрям
підготовки «Будівництво», професійне спрямування «Технологія будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів».
Відрахований за власним бажанням.
Академічної різниці немає.
Ліцензійне місце є.
Голосували:
«За» – одноголосно.
1.3. Михайловського Дмитра Володимировича рекомендувати до поновлення
до складу студентів 6 курсу заочної форми навчання навчально-наукового
інституту економіки та менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій і
адміністрування» (спеціаліст) на умовах договору, що передбачає відшкодування
витрат за навчання, з 1 травня 2017 року.
Був відрахований із 6 курсу заочної форми навчання, як такий, що не
виконав навчальний план. Стан виконання дипломної роботи 45 %.
Ліцензійне місце є.
Голосували:
«За» – одноголосно.
1.4. Корнійчук Ольгу Миколаївну рекомендувати до складання академічної
різниці для поновлення до складу студентів 4 курсу заочної (дистанційної) форми
навчання навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання за
напрямом підготовки «Управління персоналом та економіка праці» на умовах
договору, що передбачає відшкодування витрат за навчання.
Термін складання – 30.08.2017 року.
Академічна різниця:
1. Політична економія – екзамен.

СЛУХАЛИ:
2.
Інформацію відповідального секретаря
приймальної
комісії
Р.В. Жомирука про перерозподіл вакантних місць державного замовлення (за
дозволом Міністерства освіти і науки України, лист №1/11–3868 від 21.04.2017)
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.
№

ПІБ

1.

1.

2.

Курс (рік)
навчання
3.

Форма
4.

Напрям
(спец).
5.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Стецюк А.В. (за рахунок вакансій
1 курс
денна
КНІТ
спеціальності «Прикладна математика»)

Голосували:
«За» – одноголосно.
РЕКТОР

В.С. МОШИНСЬКИЙ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІ

Р.В. ЖОМИРУК

