
1 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 12 травня 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. 

 

Запрошені: проректор з АГР – Цинтилюк Ю.І. 

 

Порядок денний: 

1. Про розклад проведення вступних випробувань в університеті та 

фахових коледжах у 2021 році. 

Доповідають: проректор Борис М.М. і директори фахових коледжів 

2. Про графік роботи технічного персоналу Приймальної комісії. 

Доповідає: відповідальний секретар ПК Бурдяк М.Р. 

3. Про реєстрацію вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови (з 11 травня до 03 червня 2021 року). 

Доповідають: директори ННІ 

4. Про підготовку приміщень університету до проведення вступної 

кампанії та гуртожитків до поселення абітурієнтів. 

Доповідає: проректор з АГР Цинтилюк Ю.І. 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв'язків Бориса М.М. про затвердження розкладів проведення вступних 

випробувань, консультацій, апеляцій, які проводять університет у 2021 р. 

УХВАЛИЛИ :  

Затвердити: 

- розклад вступних випробувань до НЛТУ України у 2021р. на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра; 

- розклад консультацій (ступінь бакалавра); 

- графік роботи апеляційної комісії (ступінь бакалавр); 

- розклад фахових вступних випробувань до НЛТУ України у 2021р. на 

навчання для здобуття ступеня магістра; 

- розклад вступних випробувань до НЛТУ України у 2021р. з іноземної 

мови на навчання для здобуття ступеня магістра; 
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- розклад консультацій з предметів, передбачених фаховими 

випробуваннями до НЛТУ України у 2021р. на навчання для здобуття ступеня 

магістра; 

- розклад консультацій з іноземної мови для вступників на навчання для 

здобуття ступеня магістра; 

- графік роботи апеляційної комісії (ступінь магістра); 

- графік роботи апеляційної комісії з іноземної мови (ступінь магістра); 

- графік підсумкової атестації випускників підготовчих курсів у 2021р. 

Результати голосування: „За” – 20, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

1.2. СЛУХАЛИ: 

Директора Технологічного фахового коледжу Дадака Р.М. про 

затвердження розкладів проведення вступних випробувань, консультацій, 

апеляцій, які проводить коледж у 2021 р. 

УХВАЛИЛИ :  

Затвердити розклад вступних випробувань до Технологічного фахового 

коледжу у 2021р., розклад консультацій, графік роботи апеляційної комісії 

 

Результати голосування: „За” – 20, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

1.3. СЛУХАЛИ: 

Директора Закарпатського лісотехнічного фахового коледжу Ковалишина 

Р.В. про затвердження розкладів проведення вступних випробувань, 

консультацій, апеляцій, які проводить коледж у 2021 р. 

УХВАЛИЛИ :  

Затвердити розклад вступних випробувань до Закарпатського 

лісотехнічного фахового коледжу у 2021р., розклад консультацій, графік роботи 

апеляційної комісії 

 

Результати голосування: „За” – 20, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Відповідального секретаря приймальної комісії Бурдяка М.Р. про 

затвердження  графіку  роботи  технічних  секретарів  Приймальної комісії у 

2021 р. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити графік роботи технічних секретарів Приймальної комісії у 

2021 р. 

 

Результати голосування: „За” – 20, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

 



3 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Директора ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І., директора ННІ ІМАКІТ проф. 

Ребезнюка І.Т., Директора ННІ ІДТД  проф. Маєвського В.О., ННІ ЕЕМ 

директора доц. Диньку П.К. інформацію про готовність до реєстрації вступників 

для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступників, які 

вступають в університет на ступінь магістра. Вони повідомили, що з 11 травня 

до 03 червня відбувається реєстрація вступників до єдиного вступного 

випробування з іноземної мови на освітній ступінь магістра. Призначено 

відповідальних осіб для реєстрації вступників Джигору Н.В., Бараняк Р.М. (ННІ 

ЕЕМ), та Лагойду Г.М (ННІ ДКТД), Негрич Л.В (ННІ ЛСПГ), Дяк О.Д. (ННІ 

ІМАКІТ). Всю детальну інформацію про реєстрацію вступників розміщено на 

інформаційних стендах та сайтах навчально-наукових інститутів.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Вважати задовільною готовність реєстрації вступників для складання 

Єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

Прийняти інформацію до відома. 

 

Результати голосування: „За” – 20, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Проректора по АГЧ Цинтилюка Ю.І. про підготовку приміщень 

університету до проведення вступної кампанії та гуртожитків до поселення 

вступників у 2021 р. Він повідомив, що триває підготовка приміщень та 

гуртожитків для проведення вступної кампанії у 2021 р. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію проректора про підготовку приміщень університету до 

проведення вступної кампанії та гуртожитків до поселення вступників прийняти 

до відома. 

 

Результати голосування: „За” – 20, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії                              Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії     Михайло БУРДЯК 


