ПРОТОКОЛ № 15
засідання Приймальної комісії
Національного лісотехнічного університету України
від 05 серпня 2020 року
Присутні:
Туниця Ю.Ю., Лавний В.В., Борис М.М., Бурдяк М.Р., Оріховський Р.Я.,
Мацишин Я.В., Миклуш С.І., Ребезнюк І.Т., Маєвський В.О., Динька П.К.,
Козак Р.О., Дадак Р.М., Рубінська О.А., Прусак В.Ф., Кисіль Б.М., Громяк Ю.О.
Порядок денний:
1.
Про обсяги прийому на навчання до університету в 2020 році на
освітній ступінь магістра, бакалавра. Квоти пільгових категорій вступників.
Доповідає проректор Борис М.М.
2.
Про початок прийому електронних заяв для вступу на навчання
для здобуття освітнього ступеня магістра в ННІ.
Доповідають директори ННІ
3. Про допуск осіб пільгових категорій до вступних іспитів.
Доповідають директори ННІ
1.1. СЛУХАЛИ:
Проректора Бориса М.М. про обсяги прийому на навчання до
університету в 2020 році на освітній ступінь магістра. (Додаток 1).
1.2. СЛУХАЛИ:
Проректора Бориса М.М. про обсяги прийому студентів на освітній
ступінь бакалавра до університету за державним замовленням, які були
встановлені Міністерством освіти і науки України. Встановили такі квоти
пільгових категорій вступників згідно Правил прийому до НЛТУ України в
2020 році. (Додаток 2).
УХВАЛИЛИ:
Прийняти інформацію до відома про обсяги прийому студентів до
університету за державним замовленням та квоти пільгових категорій
вступників.
2. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І., директора
ННІ ДКТД проф. Маєвського В.О., директора ННІ ІМАКІТ проф. Ребезнюка
І.Т., директора ННІ ЕЕМ Диньку П.К. про початок прийому електронних заяв
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра в ННІ. Вони
зазначили, що прийом електронних заяв від абітурієнтів розпочато згідно
1

затвердженого графіку на спеціальності, вступ на які проходять на основі
Єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти інформацію до відома про початок прийому електронних заяв
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.
3. СЛУХАЛИ: Інформацію директорів ННІ про допуск осіб пільгових
категорій до вступних іспитів.
3.1. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ДКТД проф. Маєвського В.О. прошу
допустити до вступного іспиту з математики Хортюк Мар’яну Ігорівну –
дитина-інвалід до 18 років, яка звільнена від ЗНО 2019-2020 навчального року,
яка вступає за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на денну та заочну
форми навчання, за кошти державного бюджету.
УХВАЛИЛИ:
Допустити Хортюк Мар’яну Ігорівну до участі у вступному іспиті з
матемитики.
Результати голосування: „За” – 16; „Проти” – немає; „Утримались” –
немає.
3.2. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ДКТД проф. Маєвського В.О. прошу
допустити до вступного іспиту з математики Насирову Анастасію Альбертівну
– інвалід ІІ групи, яка не складала ЗНО внаслідок захворювання і вступає на
спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» освітня програма
“Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини”
на денну форму навчання, за кошти державного бюджету.
УХВАЛИЛИ:
Допустити Насирову Анастасію Альбертівну до участі у вступному
іспиті з математики.
Результати голосування: „За” – 16; „Проти” – немає; „Утримались” –
немає.
3.3. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ІМАКІТ проф. Ребезнюка І.Т. прошу
допустити до вступного іспиту з української мови та літератури Каратника
Івана Михайловича – учасник Революції Гідності, інвалід ІІІ групи, який
вступає за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» освітня програма
“Інжиніринг, машини деревообробної промисловості” на заочну форму
навчання, за кошти державного бюджету.
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УХВАЛИЛИ:
Допустити Каратника Івана Михайловича до участі у вступному іспиті з
математики.
Результати голосування: „За” – 16; „Проти” – немає; „Утримались” –
немає.
Голова Приймальної комісії

Ю.Ю. Туниця

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

М.Р. Бурдяк
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