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ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 23 березня 2021 року 

 

Присутні:  

Загорський В.С., Адамовський М.Г., Борис М.М., Лавний В.В., 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., Цюпка Л.М., Прусак В.Ф., 

Рудько І.М., Зонгайм Ю.В., Кисіль Б.М., Шквирко Ю.І., Садиров В.Д., Лончук 

В.А. 

 

Запрошені: завідувачка кафедри іноземних мов, доцентка Ванівська О.М., 

головний бухгалтер Бурда А.Л. 
 

Порядок денний: 

1. Про Положення про вступні іспити (випробування), фахові вступні 

випробування, співбесіду під час вступу на навчання в університет у 2021 році. 

        Доповідає проректор Борис М.М. 

2. Про Положення про прийом на навчання в університет для здобуття 

ступеня магістра у 2021 році. 

        Доповідає проректор Борис М.М. 

3. Про Положення про творчий конкурс. 

        Доповідає проректор Борис М.М. 

4. Про Положення про фахові вступні випробування абітурієнтів, які 

вступають на навчання до фахових коледжів університету для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі ОКР кваліфікованого 

робітника. 

Доповідають: директор ЗЛФК Ковалишин Р.В., 

директор ТФК Дадак Р.М. 

5. Про Програми фахових випробувань під час вступу на навчання в 

університет для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі ОКР 

молодшого спеціаліста та ОПС і ОС молодшого бакалавра. 

Доповідають директори ННІ 

6. Про Програми фахових випробувань під час вступу на навчання в 

університет для здобуття освітнього ступеня магістр на основі ступеня 

бакалавра. 

Доповідають директори ННІ 

7. Про Програми вступних випробувань під час вступу на навчання в 

університет для здобуття освітнього ступеня доктор філософії на основі 

ступеня магістра (ОКР спеціаліста). 

Доповідає: проректор Лавний В.В. 
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8. Про Програми творчого конкурсу і Методичні рекомендацій з рисунку 

моделі голови класичної скульптури. 

Доповідає голова предметної комісії Прусак В.Ф. 

9. Про Програму вступного іспиту з іноземної мови під час вступу на 

навчання в університет у 2021 році для здобуття освітнього ступеня магістр. 

Про організацію підготовки бакалаврів до єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови. 

Доповідають: директори ННІ, 

завідувачка кафедри іноземних мов, доцентка Ванівська О.М. 

10. Про розміри оплати за навчання у 2021 році. 

Доповідає головний бухгалтер Бурда А.Л. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв’язків доцента Бориса М.М. про схвалення Положення про вступні іспити 

(випробування), фахові вступні випробування, співбесіду для здобуття ступеня 

бакалавра у 2021 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

Положення про вступні іспити (випробування), фахові вступні випробування, 

співбесіду для здобуття ступеня бакалавра у 2021 р. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв’язків доцента Бориса М.М. про схвалення Положення про прийом на 

навчання в університет для здобуття ступеня магістра у 2021 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

Положення про прийом на навчання в університет для здобуття ступеня 

магістра у 2021 р. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв’язків доцента Бориса М.М. про схвалення Положення про творчий конкурс. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

Положення про творчий конкурс. 
 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 
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4. СЛУХАЛИ: 

Про Положення про фахові вступні випробування абітурієнтів, які 

вступають на навчання до фахових коледжів університету для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі ОКР кваліфікованого 

робітника: 

4.1. СЛУХАЛИ: Директора Закарпатського лісотехнічного фахового 

коледжу Ковалишина Р.В. про схвалення Положення про фахові вступні 

випробування абітурієнтів, які вступають на навчання до фахових коледжів 

університету для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі 

ОКР кваліфікованого робітника у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

Положення про фахові вступні випробування абітурієнтів Закарпатського 

лісотехнічного фахового коледжу у 2021 році. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

4.2. СЛУХАЛИ: Директора Технологічного фахового коледжу Дадака Р.М. 

про схвалення Положення про фахові вступні випробування абітурієнтів, які 

вступають на навчання до фахових коледжів університету для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі ОКР кваліфікованого 

робітника у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

Положення про фахові вступні випробування абітурієнтів Технологічного 

фахового коледжу у 2021 році. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Про схвалення програм фахових вступних випробувань для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста у 2021 році: 

5.1. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І., який 

ознайомив з програмами фахових випробувань для здобуття ступеня бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями: 205 “Лісове 

господарство” та 206 “Садово-паркове господарство” у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програми фахових випробувань для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста за спеціальностями: 205 “Лісове господарство” та 206 

“Садово-паркове господарство” у 2021 році. 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 
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5.2. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ІМАКІТ професора Ребезнюка І.Т., який 

ознайомив з програмами фахових випробувань для здобуття ступеня бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями: 131 “Прикладна 

механіка” (освітні програми “Технічний сервіс”, “Промисловий інжиніринг”), 

133 “Галузеве машинобудування”, 205 “Лісове господарство” (освітня програма 

“Лісова інженерія”), 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології” у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програми фахових випробувань для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста за спеціальностями: 131 “Прикладна механіка” (освітні 

програми “Технічний сервіс”, “Промисловий інжиніринг”), 133 “Галузеве 

машинобудування”, 205 “Лісове господарство” (освітня програма “Лісова 

інженерія”), 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” у 2021 

році. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

5.3. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ІДТД  професора Маєвського В.О., який 

ознайомив з програмами фахових випробувань для здобуття ступеня бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями: 187 “Деревообробні 

та меблеві технології”, 161 “Хімічні технології та інженерія”, 183 “Технології 

захисту навколишнього середовища”, 121 “Комп’ютерні науки”, 126 

“Інформаційні системи та технології” у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програми фахових випробувань для здобуття ОКР бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста за спеціальностями: 187 “Деревообробні та меблеві 

технології”, 161 “Хімічні технології та інженерія”, 183 “Технології захисту 

навколишнього середовища”, 121 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні 

системи та технології” у 2021 році. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

5.4. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ІЕЕМ доцента Диньку П.К., який 

ознайомив з програмами фахових випробувань для здобуття ступеня бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями: 051 “Економіка”, 071 

“Облік і оподаткування”, 101 “Екологія”, 073 “Менеджмент” у 2021 році. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програми фахових випробувань для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 
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молодшого спеціаліста за спеціальностями: 051 “Економіка”, 071 “Облік і 

оподаткування”, 101 “Екологія”, 073 “Менеджмент” у 2021 році. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Про схвалення програм фахових випробувань для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра у 2021 році: 

6.1. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І., який 

ознайомив з програмами фахових випробувань для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра за спеціальностями: 205 “Лісове господарство”, 206 

“Садово-паркове господарство”, 191 “Архітектура та містобудування” у 2021 

році. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програми фахових випробувань для здобуття ступеня магістра  на основі 

ступеня бакалавра за спеціальностями: 205 “Лісове господарство”, 206 “Садово-

паркове господарство”, 191 “Архітектура та містобудування” у 2021 році. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

6.2. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ІМАКІТ професора Ребезнюка І.Т., який 

ознайомив  з  програмами  фахових випробувань для ступеня магістра  на основі 

ступеня бакалавра за спеціальностями: 133 “Галузеве машинобудування”, 

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 205 “Лісове 

господарство” (освітня програма “Лісова інженерія”) у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програми фахових випробувань для здобуття ступеня магістра  на основі 

ступеня бакалавра за спеціальностями: 133 “Галузеве машинобудування”, 151 

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 205 “Лісове 

господарство”  у 2021 році. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

6.3. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ІДТД професора Маєвського В.О., який 

ознайомив з програмами фахових випробувань для здобуття ступеня магістра  

на основі ступеня бакалавра за спеціальностями: 187 “Деревообробні та меблеві 

технології”, 161 “Хімічні технології та інженерія”, 122 “Комп’ютерні науки”, 

022 “Дизайн” у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 
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Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програми фахових випробувань для здобуття ступеня магістра  на основі 

ступеня бакалавра за спеціальностями: 187 “Деревообробні та меблеві 

технології”, 161 “Хімічні технології та інженерія”, 122 “Комп’ютерні науки”, 

022 “Дизайн” у 2021 році. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

6.4. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ІЕЕМ Диньку П.К., який ознайомив з 

програмами фахових випробувань для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра за спеціальностями: 073 “Менеджмент”, 071 “Облік і 

оподаткування”, 051 “Економіка”, 101 “Екологія” у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програми фахових випробувань для здобуття ступеня магістра  на основі 

ступінь бакалавра за спеціальностями: 073 “Менеджмент”, 071 “Облік і 

оподаткування”, 051 “Економіка”, 101 “Екологія” у 2021 році. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Проректора з наукової роботи професора Лавного В.В., який ознайомив з 

програмами вступних випробувань під час вступу на навчання в університет для 

здобуття освітнього ступеня доктор філософії на основі ступеня магістра (ОКР 

спеціаліста). 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програми вступних випробувань під час вступу на навчання в університет для 

здобуття освітнього ступеня доктор філософії на основі ступеня магістра (ОКР 

спеціаліста). 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Завідувача кафедри дизайну професора Прусака В.Ф., який ознайомив з 

програмою творчого конкурсу , методичними рекомендаціями з рисунку 

моделі голови класичної скульптури та програмою фахового випробування 

бакалаврів для здобуття ступеня магістра на спеціальність 022 “Дизайн”. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програму творчого конкурсу, методичні рекомендації з рисунку моделі голови 
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класичної скульптури та програму фахового випробування бакалаврів для 

здобуття ступеня магістра на спеціальність 022 “Дизайн”. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

9. СЛУХАЛИ: 

Завідувачку кафедри іноземних мов доцентку Ванівську О.М. про 

схвалення програми  вступного іспиту на ступінь магістра з іноземної мови  

(англійська, німецька, французька) у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

програму вступного іспиту на ступінь магістра з іноземної мови  (англійська, 

німецька, французька) у 2021 році. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

10. СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Бурду А.Л. про розмір оплати за 

навчання в університеті у 2021 році, який ознайомив з вартістю навчання 

здобувачів вищої освіти на спеціальності вартість яких не обраховується за 

формулою індикативної собівартості. 

УХВАЛИЛИ: Схвалити розмір оплати за навчання здобувачів вищої 

освіти в університеті у 2021 році до окремого рішення Кабінету Міністрів 

України щодо розрахунку вартості навчання для спеціальностей вартість яких 

обраховується за формулою індикативної собівартості. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії                                  Володимир 

ЗАГОРСЬКИЙ 

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії     Михайло БУРДЯК 


