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ПРОТОКОЛ № 22 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 18 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. 

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження протоколів апеляційної комісії із співбесіди та вступного 

іспиту з математики для вступу на освітній ступінь бакалавра. 

Доповідає голова апеляційної комісії, професор Лавний В.В. 

2. Про допуск осіб пільгових категорій до вступних іспитів. 

Доповідають директори ННІ 

3. Різне. 

 

1. 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 математики на здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти, заяв до апеляційної комісії на апеляцію не 

поступало. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію голови апеляційної комісії університету професора 

Лавного В.В. взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про допуск осіб пільгових категорій до участі у 

вступних іспитах на освітній ступінь бакалавра. 

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

допустити до вступного іспиту з української мови та літератури Войкова 

Артура Станіславовича – учасника бойових дій, який успішно склав вступне 

випробування з математики на 127,5 балів та 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 

української мови та літератури. 
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Результати голосування: „За” – 17;  „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

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

допустити до вступного іспиту з української мови та літератури Похила Олега 

Ігоровича – особу звільнену з військової служби (у тому числі демобілізовані) з 

01 грудня 2019 року включно, який вступає на спеціальність 205 ”Лісове 

господарство” заочної форми навчання на основі ОКР “Молодший спеціаліст”. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити Похила Олега Ігоровича до участі у вступному іспиті з 

української мови та літератури. 

 

Результати голосування: „За” – 17;  „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

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

допустити до вступного іспиту з української мови та літератури Хлипняча 

Андрія Сергійовича – дитину-сироту, який вступає на спеціальність 122 

”Комп’ютерні науки” та 126 ”Інформаційні системи та технології” денної 

форми навчання на основі ОКР “Молодший спеціаліст”. 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити Хлипняча Андрія Сергійовича до участі у вступному іспиті з 

української мови та літератури. 

 

Результати голосування: „За” – 17;  „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. СЛУХАЛИ: Проректора Бориса М.М. інформацію про лист № 2999-810 

від 17.08.20 р., який надійшов від Голови Львівської обласної ради 

п. О. Ганущина з проханням посприяти в достроковому складанні фахового 

випробування депутату Львівської обласної ради VII скликання, обраному від 

політичної партії ВО “Батьківщина” Раку Степану Остаповичу на здобуття 

спеціальності 205 “Лісове господарство” освітній ступінь магістра.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Дозволити Раку Степану Остаповичу скласти фахове випробування 

достроково. 

 

Результати голосування: „За” – 17;  „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.2. СЛУХАЛИ: Проректора Бориса М.М. інформацію про заяву від 

абітурієнта Остапчука Дмитра Володимировича, який просить в достроковому 

складанні фахового випробування у зв’язку з релігійними переконаннями, який 
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вступає на спеціальність 206 “Садово-паркове господарство” освітній ступінь 

магістра. 

УХВАЛИЛИ: 

Дозволити Остапчуку Дмитру Володимировичу скласти фахове 

випробування достроково. 

 

Результати голосування: „За” – 17;  „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії                                  Ю.Ю. Туниця 

 

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії     М.Р. Бурдяк 
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