Протокол № 15
засідання Приймальної комісії НЛТУ України
від 20.07.2017 р.

Присутні: Туниця Ю.Ю., Адамовський М.Г., Борис М.М., Криницький
Г.Т., Оріховський Р.Я., Дендюк В.М., Мацишин Я.В., Максимів В.М, Ребезнюк
І.Т., Динька П.К., Маєвський В.О., 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.
Запрошені: заступник директора ННІ ЛСПГ Хомюк П.Г.
Порядок денний:
1. Інформація про надходження заяв від вступників, які вступають на освітні
ступінь бакалавра.
Доповідає відповідальний секретар ПК Оріховський Р.Я.
2. Допуск вступників до участі у творчому конкурсі, співбесіді, вступних
іспитах.
Доповідають директори Навчально-наукових інститутів
3. Допуск аспірантів до вступних іспитів в аспірантуру НЛТУ України.
Доповідають: проректор з наукової роботи Криницький Г.Т.,
завідувач аспірантури Рубінська О.А.
4. Переводи та поновлення.
Доповідають директори Навчально-наукових інститутів
5. Про допуск абітурієнтів, які подали заяви до конкурсного відбору. Про
допуск абітурієнтів, які користуються спеціальними умовами щодо участі у
конкурсному відборі.
Доповідають директори Навчально-наукових інститутів
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1. СЛУХАЛИ:
1. Відповідального секретаря Приймальної комісії Оріховського Р.Я.
інформацію про надходження заяв від вступників, які вступають на освітній
ступінь бакалавра, станом на 18.00 годину вступниками було подано на денну
та заочну форму навчання 707 заяв в паперовій формі та 1186 в електронній
формі. Найбільший

конкурс на базі повної загальної середньої освіти:

спеціальність

«Дизайн» 11,38 (91 заява на 8 місць державного
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замовлення); спеціальність 122 «Ком'пютерні науки» 8,96 (206 заяв на 23
місця державного замовлення); спеціальність 051 «Економіка» (Економіка
підприємства) 9,75 (96 заяв на 8 місць державного замовлення). Найменший
конкурс на базі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальність 205 «Лісове
господарство» 0,65 (36 заяв на 55 місць державного замовлення), 205 «Лісове
господарство» (Лісова інженерія) 0,80 (4 заяви на 5 місць державного
замовлення). Закінчено прийом заяв на спеціальності 191 Архітектура та
містобудування 48 заяв на 9 місць державного замовлення, 022 «Дизайн» на
базі ПЗСО 91 заява на 8 місць державного замовлення, на базі ОКР «Молодший
спеціаліст» 13 заяв на 7 місць державного замовлення.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти інформацію до відома.
2. СЛУХАЛИ: Інформацію про допуск вступників до участі у творчому
конкурсі, співбесіді, вступних іспитах.
2.1. СЛУХАЛИ: Заступника директора

ННІ ЛСПГ Хомюка П.Г. про

допуск абітурієнтів до творчих конкурсів.
УХВАЛИЛИ:
Допустити абітурієнтів до творчих конкурсів.
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Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»:
Допустити до творчих конкурсів 48 осіб, з них спеціальними умовами:
Ніштук Діану Русланівну – батько учасник АТО.
Результати голосування: „За” – 20; „Проти” – немає; „Утримались” – немає.
2.2. СЛУХАЛИ: Директора проф. ННІ ДТД Максимів В.М. про допуск
абітурієнтів до творчих конкурсів.
УХВАЛИЛИ:
Допустити абітурієнтів до творчих конкурсів.
Спеціальність 022 «Дизайн» на базі ПЗСО:
Допустити до творчих конкурсів 91 особу, з них спеціальними умовами:
Ніштук

Діану

Володимирівну

Русланівну

–

батько

учасник

АТО;

Шепітку

Марту

– сирота, позбавлена батьківського піклування; Михалюк

Юлію Сергіївну – батько учасник АТО; Піскунова Юрія Сергійовича – батько
учасник бойових дій.
Спеціальність 022 «Дизайн» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»:
Допустити до творчих конкурсів 13 осіб.
Результати голосування: „За” – 20; „Проти” – немає; „Утримались” – немає.
2.3. СЛУХАЛИ: Директора

ННІ ІМАКІТ

проф. Ребезнюка

І.Т. про

допуск абітурієнта Івасюти Миколи Миколайовича (учасник бойових дій) до
вступного іспиту з математики, який вступає за спеціальністю 131 «Прикладна
механіка» (Деревообробче устатковання) на заочну форму навчання.
УХВАЛИЛИ:
Допустити до вступного іспиту з математики абітурієнта Івасюту Миколу
Миколайовича (учасник бойових дій) за спеціальністю 131 «Прикладна
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механіка» (Деревообробче устатковання) на заочну форму навчання.
Результати голосування: „За” – 20; „Проти” – немає; „Утримались” – немає.
2.4. СЛУХАЛИ: Директора
абітурієнта

Івасюти

ННІ ЕЕМ Диньку П.К. про

Миколи Миколайовича

допуск

(учасник бойових дій) до

вступного іспиту з математики який вступає за спеціальністю 101 «Екологія».
УХВАЛИЛИ:
Допустити до вступного іспиту з математики абітурієнта Івасюту Миколу
Миколайовича (учасник бойових дій) за спеціальністю 101 «Екологія» на
заочну форму навчання.
Результати голосування: „За” – 20; „Проти” – немає; „Утримались” – немає.
2.5. СЛУХАЛИ: Директора

ННІ ЕЕМ Диньку П.К. про

допуск

абітурієнта Чекайла Віталія Михайловича до співбесіди, який вступає за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
УХВАЛИЛИ:
Допустити

до

співбесіди

Чекайла

Віталія

Михайловича

(дитина

інвалід) який вступає за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на заочну
форму навчання.
Результати голосування: „За” – 20; „Проти” – немає; „Утримались” – немає.
3. СЛУХАЛИ: Проректора з наукової роботи Криницького Г.Т., про
допуск до вступних випробувань здобувачів освітнього ступеня доктора
філософії.
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УХВАЛИЛИ:
Допустити до вступних випробувань здобувачів освітнього ступеня
доктора філософії:
на очне навчання
на держзамовлення

1

Прізвище, ім΄я по -батькові
Андрущакевич Марія Степанівна

2

Фомічева Тетяна Євгенівна

3
4
5
6
7

Спеціальність
051- Економіка
(спеціалізація- економіка
довкілля і природних
ресурсів)

051- Економіка
(спеціалізація- економіка
довкілля і природних
ресурсів)
Каспришин Ярослав Віталійович
122 - Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
Каплунський Ярослав Олесандрович
122 - Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
Мельниченко Андрій Миколайович
122 - Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
Мельниченко Владислав Миколайович
122 - Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
Муравйова Христина Юріївна
205 - Лісове господарство

за кошти юридичних осіб
1

Стась Стефан Володимирович

2

Бабінець Іван Іванович

3

Довбенко Володимир Мар΄янович

122 - Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
182 - Технологія легкої
промисловості (спеціалізація деревообробні та меблеві
технології)
205 - Лісове господарство

на заочне навчання
за кошти юридичних осіб
1
Максимчук Руслан Тарасович

205 - Лісове господарство
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Результати голосування: „ За ” – 20 „ Проти ” – немає; „ Утримались ” –
немає.

4. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ДТД Максиміва В.М. інформацію про
переводи та поновлення.

4.1. СЛУХАЛИ: Заяву Кунчана Валентина Івановича про поновлення
на заочну форму навчання.
УХВАЛИЛИ:
Поновити Кунчана Валентина Івановича на заочну форму навчання за
напрямом

підготовки

«Деревооброблювальні

технології»

3

курс

скороченого терміну навчання V семестр, на умовах оплати за навчання,
без доздач.

Результати голосування: „ За ” – 20 „ Проти ” – немає; „ Утримались ” –
немає.

4.2. СЛУХАЛИ: Заяву Ямненка Євгенія Андрійовича про поновлення
на заочну форму навчання.
УХВАЛИЛИ:
Поновити Жукевич Юлію Русланівну на заочну форму навчання за
напрямом підготовки

«Ком'пютерні науки» 4 курс повного

терміну

навчання VІІ семестр, на умовах оплати за навчання, без доздач.

Результати голосування: „ За ” – 20 „ Проти ” – немає; „ Утримались ” –
немає.

6

5. СЛУХАЛИ:
5.1. Заступника директора

ННІ ЛСПГ Хомюка П.Г., 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:
5.1. Допустити абітурієнтів, які подали
вигляді

до

конкурсного

відбору

заяви особисто у паперовому

та

вступних

випробувань за

спеціальностями та спеціалізаціями (табл. 1).

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

-

11

Садово-паркове господарство

-

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

2

33-36

-

77-90

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

3-4

-

3-6

-

-

-

17-20

-

9

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21-24

-

-

-

26-28

-

16-20

Хімічні технології та інженерія

-

-

-

-

Дизайн
Комп'ютерні науки та інформаційні
технології

-

-

-

-

4-5

68-76

-

12-17
7

Інформаційні технології та системи

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

3

18-20

-

18

-

-

-

11

-

-

-

4-6

-

-

-

-

1

14-16

-

14-16

Екологія

Результати голосування: „За” – 20; „Проти” – немає; „Утримались” – немає.
5.2. СЛУХАЛИ:
Директора ННІ ДТД проф. Максиміва В.М., про допуск абітурієнтів, які
користуються

спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі

прошу допустити
технології»

за спеціальністю «Ком'пютерні науки та інформаційні

на денну форму навчання

Макаруха Дмитра Зиновійовича

–

дитина інвалід до 18 років та Гудзенко Вікторію Володимирівну – дитина
позбавлена батьківського піклування.

УХВАЛИЛИ:
Допустити до участі у конкурсному

відборі

за спеціальністю

«Ком'пютерні науки та інформаційні технології» на денну форму навчання
Макаруха Дмитра Зиновійовича

– дитина інвалід до 18 років та Гудзенко

Вікторію Володимирівну – дитина позбавлена батьківського піклування.
Результати голосування: „За” – 20; „Проти” – немає; „Утримались” –
немає.
5.3. СЛУХАЛИ:
Директора ННІ ЕЕМ Диньку П.К., про допуск абітурієнтів, які
користуються спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі
прошу допустити: за спеціальністю за спеціальністю «Облік і оподаткування»
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на денну форму навчання Якубова Тараса Андрійовича – батько шахтар зі
стажем підземних робіт більше 15 років; за спеціальністю «Екологія» на денну
форму навчання Кочмара Андріана Валерійовича – дитина інвалід до 18 років.

УХВАЛИЛИ:
Допустити до участі у конкурсному відборі за спеціальністю «Облік і
оподаткування» на денну форму навчання Якубова Тараса Андрійовича –
батько шахтар зі стажем підземних робіт більше 15 років; за спеціальністю
«Екологія»

на денну

форму навчання Кочмара Андріана Валерійовича –

дитина інвалід до 18 років.
Результати голосування: „За” – 20; „Проти” – немає; „Утримались” –
немає.
5.4. СЛУХАЛИ:
Заступника директора ННІ ЛСПГ Хомюка П.Г., про допуск абітурієнтів,
які користуються спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі
прошу допустити: за спеціальністю за спеціальністю «Лісове господарство»
на денну форму навчання Пешка В’ячеслава Тарасовича – батько учасник
бойових дій.

УХВАЛИЛИ:
Допустити до участі у конкурсному відборі за спеціальністю «Лісове
господарство» на денну форму навчання Пешка В’ячеслава Тарасовича –
батько учасник бойових дій.
Результати голосування: „За” – 20; „Проти” – немає; „Утримались” –
немає.
Голова Приймальної комісії

Ю.Ю. Туниця

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

Р.Я. Оріховський
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