Протокол № 10
засідання Приймальної комісії НЛТУ України
від 14.07.2017 р.

Присутні: Туниця Ю.Ю., Адамовський М.Г., Борис М.М., Криницький
Г.Т., Оріховський Р.Я., Мацишин Я.В., Миклуш С.І., Ребезнюк І.Т., Максимів
В.М., Динька П.К., Дадак Р.В., Ковалишин Р.В., Цюпка Л.М., Бойко А.А.,
Рубінська О.А., Прусак В.Ф., Буймістер А.О., Пугач А.В., Дель Ріо Альбречет
К.М.
Порядок денний:
1. Про допуск абітурієнтів, які подали заяви до конкурсного відбору.
Доповідають: Директори інститутів.
2. Про допуск абітурієнтів, які користуються спеціальними умовами щодо
участі у конкурсному відборі.
Доповідають: Директори інститутів.
1. СЛУХАЛИ:
Директора ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І., директора ННІ ІМАКІТ проф.
Ребезнюка І.Т., директора ННІ ДТД проф. Максиміва В.М., директора ННІ
ЕЕМ доц. Диньку П.К. про допуск абітурієнтів, які подали заяви особисто у
паперовому

вигляді

до

конкурсного

відбору

та

участі

у

вступних

випробуваннях.
УХВАЛИЛИ:
Допустити абітурієнтів, які подали заяви особисто у паперовому вигляді
до конкурсного відбору та вступних випробувань за спеціальностями та
спеціалізаціями (табл. 1).
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Кількість поданих заяв
Таблиця 1
Номери особових справ
Паперові заяви
Спеціальність або спеціалізація

1

денна форма
заочна форма
повний скороч. повний скороч.
термін термін термін термін
2

3

4

5

Садово-паркове господарство

-

-

-

-

Лісове господарство (Лісове господарство)
Лісове господарство (Мисливське
господарство)
Архітектура та містобудування

-

3-11

-

5-9

-

-

-

-

-

-

-

-

Лісове господарство (Лісова інженерія)
Прикладна механіка (Машини та
устатковання лісового господарства)
Прикладна механіка (Деревообробче
устатковання)
Прикладна механіка (Промисловий
інжиніринг)
Галузеве машинобудування
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології
Деревообробні та меблеві технології

-

-

-

-

1

8-16

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-10

-

-

1

4

-

-

Хімічні технології та інженерія

-

1-11

-

-

Дизайн
Комп'ютерні науки та інформаційні
технології
Інформаційні технології та системи

-

3

-

-

1

12-24

1

2-5

1

-

-

-

Економіка (Економіка підприємства)
Економіка (Економіка довкілля і природних
ресурсів)
Облік і оподаткування
Менеджмент (Менеджмент організацій і
адміністрування)
Менеджмент (Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності)
Менеджмент (Менеджмент туризму)

1

4-9

-

2-6

-

-

-

-

1

3-4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Екологія

-

-

1

-

Результати голосування: „За” – 19; „Проти” – немає; „Утримались” – немає.
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2. СЛУХАЛИ:
2.1. СЛУХАЛИ:
Директора ННІ ДТД проф. Максиміва В.М., про допуск абітурієнтів, які
користуються спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі
прошу допустити: за спеціальністю «Інформаційні технології та системи» на
денну

форму

навчання

Лінинську Вікторію Ігорівну – батько шахтер зі

стажем підземної роботи не менше ніж 15 років; за спеціальністю «Ком'пютерні
науки та інформаційні технології» на денну форму навчання Мельника
Владислава Володимировича - батько шахтер зі стажем підземної роботи не
менше ніж 15 років; за спеціальністю «Деревообробні та меблеві технології» на
денну форму навчання Мельника Владислава Володимировича

-

батько

шахтер зі стажем підземної роботи не менше ніж 15 років; за спеціальністю
«Ком'пютерні науки та інформаційні технології» на заочну форму навчання
Рибака Назарія Васильовича – інвалід ІІ групи.

УХВАЛИЛИ:
Допустити до участі у конкурсному

за спеціальністю «Інформаційні

технології та системи» на денну форму навчання Лінинську Вікторію Ігорівну
– батько шахтер зі стажем підземної роботи не менше ніж 15 років; за
спеціальністю «Ком'пютерні науки та інформаційні технології» на денну форму
навчання Мельника Владислава Володимировича - батько шахтер зі стажем
підземної роботи не менше ніж 15 років; за спеціальністю «Деревообробні та
меблеві технології» на денну форму навчання Мельника Владислава
Володимировича - батько шахтер зі стажем підземної роботи не менше ніж
15 років; за спеціальністю «Ком'пютерні науки та інформаційні технології» на
заочну форму навчання Рибака Назарія Васильовича – інвалід ІІ групи.

Результати голосування: „За” – 19; „Проти” – немає; „Утримались” –
немає.
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2.2. СЛУХАЛИ:
Директора ННІ ЕЕМ Диньку П.К., про допуск абітурієнтів, які
користуються спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі
прошу допустити: за спеціальністю «Екологія» на заочну форму навчання
Івасюту

Миколу

Миколайовича – учасник АТО;

за спеціальністю

«Економіка» (Економіка підприємств) на денну форму навчання Лінинську
Вікторію Ігорівну – батько шахтер зі стажем підземної роботи не менше ніж
15 років; за спеціальністю «Облік і оподаткування» на денну форму навчання
Лінинську Вікторію Ігорівну – батько шахтер зі стажем підземної роботи не
менше ніж 15 років;

за спеціальністю «Облік і оподаткування» на заочну

форму навчання – Чекайла Віталія Михайловича – дитина інвалід до 18 років.

УХВАЛИЛИ:
Допустити до участі у конкурсному відборі за спеціальністю «Екологія»
на заочну форму навчання Івасюту Миколу Миколайовича – учасник АТО;
за спеціальністю «Економіка» (Економіка підприємств) на денну форму
навчання Лінинську Вікторію Ігорівну – батько шахтер зі стажем підземної
роботи не менше ніж 15 років; за спеціальністю «Облік і оподаткування» на
денну форму навчання Лінинську Вікторію Ігорівну – батько шахтер зі стажем
підземної роботи не менше ніж 15 років;

за спеціальністю «Облік і

оподаткування» на заочну форму навчання – Чекайла Віталія Михайловича –
дитина інвалід до 18 років.

Результати голосування: „За” – 19; „Проти” – немає; „Утримались” –
немає.

2.3. СЛУХАЛИ:
Директора ННІ ІМАКІТ проф. Ребезнюка І.Т., про допуск абітурієнтів,
які користуються спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі
4

прошу допустити:

за спеціальністю «Прикладна механіка» (Деревообробче

устатковання) на заочну форму навчання Івасюту Миколу Миколайовича
– учасник АТО;

за спеціальністю «Прикладна механіка» (Машини та

устаткування лісового господарства) на денну форму навчання Вільхового
Максима Павловича – батько шахтер зі стажем підземної роботи не менше
ніж 15 років.

УХВАЛИЛИ:
Допустити до участі у конкурсному відборі за спеціальністю «Прикладна
механіка» (Деревообробче

устатковання)

на

заочну

форму

навчання

Івасюту Миколу Миколайовича – учасник АТО; за спеціальністю «Прикладна
механіка» (Машини та устаткування лісового господарства) на денну форму
навчання

Вільхового Максима Павловича

– батько

шахтер

зі стажем

підземної роботи не менше ніж 15 років.

Результати голосування: „За” – 19; „Проти” – немає; „Утримались” –
немає.

Голова Приймальної комісії

Ю.Ю. Туниця

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

Р.Я. Оріховський
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