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ПРОТОКОЛ № 4 
засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 
від 24 лютого 2020 року 

 
Присутні:  
Туниця Ю.Ю., Адамовський М.Г., Лавний В.В., Борис М.М., Бурдяк М.Р., 

Оріховський Р.Я., Мацишин Я.В., Миклуш С.І., Маєвський В.О., Динька П.К., 
Козак Р.О., Дадак Р.М., Ковалишин Р.В., Рубінська О.А., Балабух Г.Р., 
Прусак В.Ф., Бойко А.А., Кисіль Б.М., Карпович П.О., Садиров В.Д., 
Тургунбаєва М.С. 

Порядок денний: 
1. Про формування підрозділів Приймальної комісії університету: 

предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, апеляційної 
комісії, комісії чергових екзаменаторів. 

        Доповідає проректор М.М. Борис 
2. Про склад технічних секретарів для приймання заяв і документів від 

вступників. 
      Доповідають директори ННІ та коледжів 

3. Про формування Приймальних комісій коледжів, предметних 
екзаменаційних комісій, комісій з проведення фахових вступних випробувань і 
апеляційних комісій коледжів. 

Доповідають директори коледжів 
4. Про затвердження Положення про підсумкову атестацію випускників 

підготовчих курсів ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”. 
Доповідає керівник Центру ДНПО Р.О. Козак 

5. Про функціонування оновленого вебсайту Приймальної комісії 
університету. 

Доповідає відповідальний секретар ПК М.Р. Бурдяк 
 
1. СЛУХАЛИ:  
Проректора Бориса М.М. про формування підрозділів Приймальної комісії 

університету: предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних 
комісій, апеляційної комісії, комісії чергових екзаменаторів, комісії для 
проведення співбесід. 

УХВАЛИЛИ:  
Сформувати  такі підрозділи Приймальної комісії: 
 предметну екзаменаційну комісію університету; 
 фахову атестаційну комісію; 
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 апеляційну комісію університету; 
 комісію чергових екзаменаторів університету. 
 комісію для проведення співбесід. 
 
Результати голосування: „За” – 21; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 
2. СЛУХАЛИ: 
2.1. СЛУХАЛИ: 
Директора ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І. інформацію про склад 

технічного персоналу для приймання заяв і документів від вступників інституту 
лісового і садово-паркового господарства  у 2020 році. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити запропонований склад технічного персоналу для прийому заяв і 

документів від вступників інституту лісового і садово-паркового господарства у 
2020 році. 

 
Результати голосування: „За” – 21; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 
2.2. СЛУХАЛИ: 
Директора ННІ ІМАКІТ проф. Ребезнюка І.Т. інформацію про склад 

технічного персоналу для приймання заяв і документів від вступників інституту 
інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій у 
2020 році. 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити запропонований склад технічного персоналу для прийому заяв і 

документів від вступників інституту інженерної механіки, автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій у 2020 році. 

 
Результати голосування: „За” – 21; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 
2.3. СЛУХАЛИ: 
Директора ННІ ІДТД проф. Маєвського В.О. інформацію про склад 

технічного персоналу для приймання заяв і документів від вступників інституту 
деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну у 2020 році. 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити запропонований склад технічного персоналу для прийому заяв і 

документів від вступників інституту деревообробних та комп’ютерних 
технологій і дизайну у 2020 році. 

 
Результати голосування: „За” – 21; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
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2.4. СЛУХАЛИ: 
Директора ННІ ІЕЕМ Диньку П.К. інформацію про склад технічного 

персоналу для приймання заяв і документів від вступників інституту 
екологічної економіки і менеджменту у 2020 році. 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити запропонований склад технічного персоналу для прийому заяв і 

документів від вступників інституту екологічної економіки і менеджменту у 
2020 році. 

 
Результати голосування: „За” – 21; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 
3. СЛУХАЛИ:  
Директорів коледжів про формування приймальних комісій коледжів, 

апеляційних комісій коледжів, предметних екзаменаційних комісій коледжів, 
комісій з проведення фахових вступних випробувань коледжів та про склад 
технічного персоналу для приймання заяв і документів від вступників у 
коледжах університету. 

УХВАЛИЛИ:  
Сформувати такі комісії коледжів: 
 предметні екзаменаційні комісії коледжів; 
 комісії з проведення фахових вступних випробувань; 
 апеляційні комісії коледжів; 
 склад технічного персоналу для приймання заяв і документів від 

вступників у коледжі університету. 
 
Результати голосування: „За” – 21; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 
4. СЛУХАЛИ:  
Керівника Центру ДНПО Козака Р.О. інформацію про затвердження 

Положення про підсумкову атестацію випускників підготовчих курсів 
ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”. 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити Положення про підсумкову атестацію випускників підготовчих 

курсів ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”. 
 

Результати голосування: „За” – 21; „Проти” – немає; „Утримались” – 
немає. 
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5. СЛУХАЛИ:  
Відповідального секретаря ПК М.Р. Бурдяка інформацію про 

функціонування оновленого вебсайту Приймальної комісії університету. 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію прийняти до відома. 
 

 
 
Голова Приймальної комісії                                  Ю.Ю. Туниця 
 
 
Відповідальний секретар  
Приймальної комісії     М.Р. Бурдяк 


