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ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 16 липня 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., Маєвський В.О., 

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. Інформація про надходження заяв від вступників.  

Доповідає: відповідальний секретар ПК Бурдяк М.Р. 

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

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за сертифікатами ЗНО. 

Доповідають: директори ННІ 

3. Про допуск вступників до фахових вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра. 

Доповідають: директори ННІ 

4. Про допуск вступників до фахових вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра. 

Доповідають: директори ННІ 

5. Про переводи та поновлення. 

Доповідають: директори ННІ 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

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

ступінь бакалавра, вступниками, які вступають на освітній ступінь бакалавра 

було подано на денну та заочну форми навчання 1028 заяв в електронній формі. 

Найбільше заяв подано на основі повної загальної середньої освіти денна форма 

навчання: спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 171 заяву, 073 

«Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» 67 

заяв.  

Запропоновано інформацію прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 
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УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома. 

2. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І., директора 

ННІ ДКТД професора Маєвського В.О., директора ННІ ІМАКІТ професора 

Ребезнюка І.Т., директора ННІ ЕЕМ доцента 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. 

Запропоновано допустити вступників до участі у конкурсному відборі для 

вступу на навчання за сертифікатами ЗНО на освітній ступінь бакалавра згідно 

додатку 1. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання за 

сертифікатами ЗНО на освітній ступінь бакалавра. 

 

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

 

3. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І., директора 

ННІ ДКТД професора Маєвського В.О., директора ННІ ІМАКІТ професора 

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

вступників до фахових вступних випробувань для вступу на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, 

ОС молодшого бакалавра. згідно додатку 2. 

Запропоновано допустити вступників до фахових вступних випробувань. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників до фахових вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра. 

 

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

 

4. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І., директора 

ННІ ДКТД професора Маєвського В.О., директора ННІ ІМАКІТ професора 

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

вступників до фахових вступних випробувань та випробувань з іноземної мови 

для вступу на освітній ступінь магістра згідно додатку 2. 

Запропоновано допустити вступників до фахових вступних випробувань та 

випробувань з іноземної мови для вступу на освітній ступінь магістра. 
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Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити вступників до фахових вступних випробувань та випробувань з 

іноземної мови для вступу на освітній ступінь магістра. 

 

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

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І. 

та директора ННІ ЕЕМ доцента Диньки П.К. про переводи та поновлення. 

 

5.1. СЛУХАЛИ: Заяву Шуста Богдана Віталійовича про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Шуста Богдана Віталійовича на 9 семестр V курсу повного 

терміну заочної форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на 

умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

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

 

5.2. СЛУХАЛИ: Заяву Кубая Зіновія Ігоровича про поновлення на заочну 

форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Кубая Зіновія Ігоровича на ІІ курс повного терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 206 “Садово-паркове господарство”, на 

умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

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

 

5.2. СЛУХАЛИ: Заяву Кубая Зіновія Ігоровича про поновлення на заочну 

форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Кубая Зіновія Ігоровича на ІІ курс повного терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 206 “Садово-паркове господарство”, на 

умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 20 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
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5.3. СЛУХАЛИ: Заяву Коляди Анни Григорівни про поновлення на заочну 

форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Коляду Анну Григорівну на 3-ій семестр повного терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 206 “Садово-паркове господарство”, 

на умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

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

5.4. СЛУХАЛИ: Заяву Артюха Миколи Володимировича про переведення 

на заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Артюха Миколу Володимировича на 5-ий семестр повного 

терміну заочної форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на 

умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

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

 

5.5. СЛУХАЛИ: Заяву Ловга Олександра Сергійовича про переведення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Ловга Олександра Сергійовича на 7-ий семестр повного терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на умовах 

оплати за навчання, без доздач. 

 

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

 

5.6. СЛУХАЛИ: Заяву Зенинця Антона Романовича про переведення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Зенинця Антона Романовича на 7-ий семестр повного терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на умовах 

оплати за навчання, без доздач. 

 

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

 

5.7. СЛУХАЛИ: Заяву Носи Юрія Юрійовича про поновлення на заочну 

форму навчання. 
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УХВАЛИЛИ:  

Поновити Носу Юрія Юрійовича на ІV курс заочної форми навчання за 

спеціальністю 101 “Екологія”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

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

 

 

 

Голова Приймальної комісії                                 Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії             Михайло БУРДЯК 

 

 


