
ПРОТОКОЛ № 19 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 11 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., Динька П.К., Козак Р.О., 

Дадак Р.М., Ковалишин Р.В.,Рубінська О.А., Цюпка Л.М., Прусак В.Ф., Яцейко 

М.Г. 

 

Запрошені: заступник директора ННІ ДКТД Соколовський І.А. 

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження протоколів апеляційної комісії з рисунку (“Дизайн”, 

“Архітектура та містобудування”) для вступу на освітній ступінь бакалавра.  

Доповідає голова апеляційної комісії, проректор Лавний В.В. 

2. Затвердження протоколів апеляційної комісії з конкурсних предметів за 

спеціальностями для вступу на освітній ступінь бакалавра.  

Доповідає голова апеляційної комісії, проректор Лавний В.В. 

3. Про переводи та поновлення. 

Доповідають директори ННІ 

4. Про результати творчого конкурсу з рисунку (022 “Дизайн”, 191 

“Архітектура та містобудування”). 

Доповідають директори ННІ 
 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів апеляційної комісії. 

Доповідав голова апеляційної комісії університету, професор Лавний В.В. 

Він проінформував, що від абітурієнтів, які проходили творчий конкурс з 

рисунку (спеціальність 022 “Дизайн”, 191 “Архітектура та містобудування”) для 

вступу на освітній ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

за кошти державного бюджету, заяв до апеляційної комісії на апеляцію не 

поступало. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію голови апеляційної комісії університету професора 

Лавного В.В. взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів апеляційної комісії. 

Доповідав голова апеляційної комісії університету, професор Лавний В.В. 



Він проінформував, що від абітурієнтів, які проходили вступне 

випробування з конкурсних предметів за спеціальностями для вступу на 

освітній ступінь бакалавра, заяв до апеляційної комісії на апеляцію не 

поступало. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію голови апеляційної комісії університету професора 

Лавного В.В. взяти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І. інформацію про 

переводи та поновлення. 

3.1. СЛУХАЛИ: Заяву Ледиди Романа Івановича про переведення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Ледиду Романа Івановича на IV курс повного терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на умовах оплати 

за навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 16 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.2. СЛУХАЛИ: Заяву Шарги Василя Федоровича про переведення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Шарги Василя Федоровича на IV курс повного терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на умовах оплати 

за навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 16 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: Заяву Барни Олександра Олександровича про поновлення 

на заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Барну Олександра Олександровича на IІ курс скороченого 

терміну заочної форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на 

умовах оплати за навчання. 

 

Результати голосування: „За” – 16 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 



3.4. СЛУХАЛИ: Заяву Гасиндича Олега Ігоровича про поновлення на 

заочну форму навчання. 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Гасиндича Олега Ігоровича на 9 семестр повного терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на умовах оплати 

за навчання. 

 

Результати голосування: „За” – 16 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.5. СЛУХАЛИ: Заяву Шуста Богдана Віталійовича про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Шуста Богдана Віталійовича на 9 семестр повного терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на умовах 

оплати за навчання. 

 

Результати голосування: „За” – 16 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.6. СЛУХАЛИ: Заяву Назаренка Дениса Олександровича про поновлення 

на заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Назаренка Дениса Олександровича на 9 семестр повного терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на умовах 

оплати за навчання. 

 

Результати голосування: „За” – 16 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.7. СЛУХАЛИ: Заяву Рака Остапа Михайловича про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Рака Остапа Михайловича на VI курс ОС “Магістр” заочної 

форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на умовах оплати 

за навчання. 

 

Результати голосування: „За” – 16 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І., засиупника 

директора ННІ ДКТД Соколовського І.А., про  результати творчого конкурсу з 

рисунку (022 “Дизайн”, 191 “Архітектура та містобудування”) абітурієнтів, які 



вступають на основі ПЗСО та претендують на навчання за кошти державного 

бюджету. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати творчого конкурсу з рисунку (022 

“Дизайн”, 191 “Архітектура  та  містобудування”)  абітурієнтів,  які  вступають 

на  основі ПЗСО та претендують  на  навчання  за  кошти  державного  бюджету. 

(Додаток 1). 

 

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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