
1 
 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 03 червня 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., Садиров В.Д. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови. 

Доповідають: директори ННІ. 

2. Про визнання іноземних документів про освіту та реєстрації свідоцтв про 

визнання іноземних документів про освіту в ЄДЕБО. 

           Інформує: проректор М.М. Борис 

3. Про зміни до правил прийому. 

           Інформує: проректор М.М. Борис 

4. Про творчий конкурс для осіб, які вступають на основі ПЗСО. 

           Інформує: проректор М.М. Борис 

1. СЛУХАЛИ:  

Інформацію про закінчення реєстрації вступників для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови. 
 

1.1. СЛУХАЛИ:  

Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І. інформацію про закінчення 

реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

Він доповів, що на спеціальності інституту зареєстровано 83 вступники для 

складання ЄВІ з іноземної мови. 
 

1.2. СЛУХАЛИ:  

Директора ННІ ДКТД професора Маєвського В.О. інформацію про 

закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови. Він доповів, що на спеціальності інституту зареєстровано 66 

вступників для складання ЄВІ з іноземної мови. 
 

 

1.3. СЛУХАЛИ:  

Директора ННІ ІМАКІТ професора Ребезнюка І.Т. інформацію про 

закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з 
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іноземної мови. Він доповів, що на спеціальності інституту зареєстровано 32 

вступники для складання ЄВІ з іноземної мови. 
 

1.4. СЛУХАЛИ:  

Директора ННІ ЕЕМ доцента Диньку П.К. інформацію про закінчення 

реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

Він доповів, що на спеціальності інституту зареєстровано 33 вступники для 

складання ЄВІ з іноземної мови. 

Запропоновано інформацію про закінчення реєстрації вступників для 

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило.  
 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома. 
 

2. СЛУХАЛИ:  

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв'язків Бориса М.М. інформацію про визнання іноземних документів про освіту 

та реєстрації свідоцтв про визнання іноземних документів про освіту в ЄДЕБО. 

Він доповів, що згідно листа МОН України № 1/9-265 від 18.05.2021 року 

Міністерство освіти і науки України нагадує про необхідність вчасного 

визнання іноземних документів про освіту відповідно до пункту 1 розділу V 

наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 

614/27059 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 

а саме до початку другого семестру першого року навчання власника 

іноземного документа про освіту. Та інформує, що з 1 травня 2021 року в 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО) заблоковано 

можливість формування замовлення здобувачу освіти документа про освіту у 

разі відсутності в ЄДЕБО свідоцтва про визнання іноземного документа про 

освіту, на підставі якого здійснювався вступ. 

Запропоновано інформацію щодо необхідності визнання іноземних 

документів про освіту та реєстрації свідоцтв про визнання іноземних 

документів про освіту в ЄДЕБО прийняти до відома.  

Інших пропозицій не надходило.  
 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв'язків Бориса М.М. інформацію про затвердження змін до Правил прийому до 

Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний 

університет України» в 2021 р. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
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України від 01  березня 2021 року № 271 “Про затвердження Порядку прийому 

для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної 

)освіти , які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території 

окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів 

на лінії зіткнення”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 квітня 

2021 року за №505/36127, відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 

44 Закону України “Про вищу освіту”, абзацу першого частини третьої статті 43 

Закону України “Про фахову передвищу освіту”, рішення Вченої ради НЛТУ 

України від 10 червня 2021 року, протокол № ___ . 

Запропоновано затвердити зміни до Правил прийому до Державного 

вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет 

України» в 2021 р. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального 

закладу «Національний лісотехнічний університет України» в 2021 р.  
 

Результати голосування: „За” – 19, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 
 

4. СЛУХАЛИ: Відповідального секретаря Приймальної комісії 

Бурдяка М.Р. інформацію про творчий конкурс для осіб, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти. Він доповів, що 9 - 10 липня 2021 року 

відбудуться творчі конкурси для абітурієнтів, які будуть вступати на місця 

державного замовлення спеціальностей 022 “Дизайн” та 191 “Архітектура та 

містобудування” освітня програма “Ландшафтна архітектура”.  

Запропоновано для абітурієнтів які планують брати участь у конкурсі на 

дві спеціальності 022 “Дизайн” та 191 “Архітектура та містобудування” освітня 

програма “Ландшафтна архітектура” зараховувати результат одного творчого 

конкурсу (Рисунок моделі голови класичної скульптури). 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Зараховувати результат одного творчого конкурсу (Рисунок моделі голови 

класичної скульптури) для абітурієнтів, які планують брати участь у конкурсі на 

дві спеціальності 022 “Дизайн” та 191 “Архітектура та містобудування”.  
 

Результати голосування: „За” – 19, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 
 

 

Голова Приймальної комісії                                 Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 
 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії             Михайло БУРДЯК 


