
1 
 

ПРОТОКОЛ № 21 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 16 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., Маєвський В.О., Ребезнюк І.Т., Динька П.К., 

Козак Р.О., Дадак Р.М., Ковалишин Р.В.,Рубінська О.А., Цюпка Л.М., 

Прусак В.Ф., Громяк Ю.О., Яцейко М.Г. 

 

Порядок денний: 

1. Інформація про надходження заяв. 

Доповідає відповідальний секретар ПК Бурдяк М.Р. 

2. Про допуск вступників до участі у творчому конкурсі, співбесіді, 

вступних іспитах, фахових випробуваннях на освітній ступінь бакалавра. 

Доповідають директори ННІ 

3. Про допуск вступників до участі у конкурсному відборі для вступу на 

навчання за сертифікатами  ЗНО на освітній ступінь бакалавра. 

Доповідають директори ННІ 

 

4. Про допуск вступників до фахових вступних випробувань та випробувань 

з іноземної мови для вступу на освітній ступінь магістра. 

Доповідають директори ННІ 

5. Різне.  
 

1. СЛУХАЛИ: Відповідального секретаря Приймальної комісії 

Бурдяка М.Р. інформацію про надходження заяв від вступників, які вступають 

на освітній ступінь бакалавра, вступниками, які вступають на освітній ступінь 

бакалавра було подано на денну та заочну форму навчання 946 заяв в паперовій 

та електронній формах. Найбільше заяв подано на основі повної загальної 

середньої освіти денна форма навчання: спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 

88 заяв, 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і 

адміністрування» 77 заяв.  

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про допуск вступників до участі у творчому 

конкурсі, співбесіді, вступних іспитах, фахових випробуваннях на освітній 

ступінь бакалавра. 



2 
 

2.1. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І. прошу 

допустити до творчого конкурсу 6 осіб, які вступають на спеціальність 191 

“Архітектура та містобудування” (освітня програма “Ландшафтна архітектура”) 

на основі ЗНО за кошти юридичних або фізичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до творчого конкурсу осіб, які вступають на спеціальність 191 

“Архітектура та містобудування” (освітня програма “Ландшафтна архітектура”) 

на основі ЗНО за кошти юридичних або фізичних осіб. 

 

Результати голосування: „За” – 18;  „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

2.2. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І. прошу 

допустити до вступного іспиту з математики Войкова Артура Станіславовича – 

учасника бойових дій, який вступає на спеціальність 205 ”Лісове господарство” 

заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти.  

УХВАЛИЛИ: 

Допустити Войкова Артура Станіславовича до участі у вступному іспиті з 

математики. 

 

Результати голосування: „За” – 18;  „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

2.3. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ДКТД проф. Маєвського В.О. прошу 

допустити до творчого конкурсу 5 осіб, які вступають на спеціальність 022 

“Дизайн” (освітня програма “Промисловий дизайн”) на основі ЗНО за кошти 

юридичних або фізичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до творчого конкурсу осіб, які вступають на спеціальність 191 

“Дизайн” (освітня програма “Промисловий дизайн”) на основі ЗНО за кошти 

юридичних або фізичних осіб. 

 

Результати голосування: „За” – 18;  „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

2.4. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ДКТД проф. Маєвського В.О. та директора 

ННІ ІМАКІТ проф. Ребезнюка І.Т. просимо допустити до вступного іспиту з 

української мови та літератури Гуля Василя Васильовича – учасника бойових 

дій, який вступає на спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології” та 

133 “Прикладна механіка” (освітня програма “Інжиніринг, машини 
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деревообробної промисловості”) заочної форми навчання на основі ОКР 

“Молодший спеціаліст”.  

УХВАЛИЛИ: 

Допустити Гуля Василя Васильовича до участі у вступному іспиті з 

української мови та літератури. 

Результати голосування: „За” – 18;  „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

3. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І., заступника 

директора ННІ ДКТД Соколовського І.А., директора ННІ ІМАКІТ проф. 

Ребезнюка І.Т., директора ННІ ЕЕМ Диньку П.К. про допуск вступників до 

участі у конкурсному відборі для вступу на навчання за сертифікатами ЗНО на 

освітній ступінь бакалавра згідно додатку 1. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання за 

сертифікатами ЗНО на освітній ступінь бакалавра. 

 

Результати голосування: „За” – 18;  „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

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

директора ННІ ДКТД Соколовського І.А., директора ННІ ІМАКІТ проф. 

Ребезнюка І.Т., директора ННІ ЕЕМ Диньку П.К. про допуск вступників до 

фахових вступних випробувань та випробувань з іноземної мови для вступу на 

освітній ступінь магістра згідно додатку 2. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників до фахових вступних випробувань та випробувань з 

іноземної мови для вступу на освітній ступінь магістра. 

 

Результати голосування: „За” – 18;  „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: Проректора Бориса М.М. інформацю про дострокове 

складання вступного іспиту з української мови та літератури Гуля Василя 

Васильовича – учасника бойових дій, який вступає на спеціальності 187 

“Деревообробні та меблеві технології” та 133 “Прикладна механіка” (освітня 

програма “Інжиніринг, машини деревообробної промисловості”) заочної форми 

навчання на основі ОКР “Молодший спеціаліст” у зв’язку з відрядженням. 

(копія відрядження додається). 

УХВАЛИЛИ:  

Дозволити Гулю Василю Васильовичу дострокове складання вступного 

іспиту з української мови та літератури. 
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Результати голосування: „За” – 18;  „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

Голова Приймальної комісії                                  Ю.Ю. Туниця 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії     М.Р. Бурдяк 
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