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ПРОТОКОЛ № 17 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 30 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., Кропива Є.О., Лончук В.А., Яцейко М.Г. 

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження протоколів апеляційної комісії. 

Доповідає голова апеляційної комісії, професор Лавний В.В. 

2. Рекомендація до зарахування на навчання на місця державного 

замовлення за результатами фахових вступних випробувань для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра. 

Доповідають: директори ННІ 

3. Про допуск до вступних випробувань іноземних громадян та осіб без 

громадянства. 

Доповідають: директори ННІ 

4. Про переводи та поновлення. 

Доповідають: директори ННІ 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів апеляційної комісії. Доповідав 

голова апеляційної комісії університету, професор Лавний В.В. Він 

проінформував, що від абітурієнтів, які проходили вступні випробування для 

вступу на навчання, заяв до апеляційної комісії на апеляцію не поступало. 

Запропоновано інформацію професора Лавного В.В. прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію голови апеляційної комісії університету професора 

Лавного В.В. прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію директорів ННІ про рекомендацію до 

зарахування на навчання на місця державного замовлення за результатами 

фахових вступних випробувань на освітній ступінь бакалавра. 
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2.1. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ проф. Миклуша С.І. прошу 

рекомендувати до зарахування на спеціальності: 205 “Лісове господарство” 

освітня програма “Лісове господарство” 23 особи (денна форма навчання) та 8 

осіб (заочна форма навчання), 206 “Садово-паркове господарство” 3 особи 

(денна форма навчання). 

Запропоновано рекомендувати до зарахування зазначену кількість осіб. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до зарахування зазначену кількість осіб на спеціальності 

ННІ ЛСПГ, що вступають на місця державного замовлення за результатами 

фахових вступних випробувань на освітній ступінь бакалавра. 

 

Результати голосування: „За” – 23 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

2.2. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ІМАКІТ проф. Ребезнюка І.Т. прошу 

рекомендувати до зарахування на спеціальності: 205 “Лісове господарство” 

освітня програма “Лісова інженерія” 6 осіб (денна форма навчання) та 1 особу 

(заочна форма навчання), 131 “Прикладна механіка” освітня програма 

“Технічний сервіс” 1 особу (заочна форма навчання), освітня програма 

“Промисловий інжиніринг” 1 особу (денна форма навчання), 133 “Галузеве 

машинобудування” 4 особи (денна форма навчання) та 2 особи (заочна форма 

навчання), 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” 16 осіб 

(денна форма навчання). 

Запропоновано рекомендувати до зарахування зазначену кількість осіб. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до зарахування зазначену кількість осіб на спеціальності 

ННІ ІМАКІТ, що вступають на місця державного замовлення за результатами 

фахових вступних випробувань на освітній ступінь бакалавра. 

 

Результати голосування: „За” – 23 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

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

рекомендувати до зарахування на спеціальності: 187 “Деревообробні та меблеві 

технології” 22 особи (денна форма навчання), 183 “Технології захисту 

навколишнього середовища” 1 особу (денна форма навчання), 161 “Хімічні 

технології та інженерія” 2 особи (денна форма навчання) та 2 особи (заочна 

форма навчання), 022 “Дизайн” 4 особи (денна форма навчання), 122 

“Комп’ютерні науки” 27 осіб (денна форма навчання) та 2 осіб (заочна форма 
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навчання), 126 “Інформаційні системи та технології” 19 осіб (денна форма 

навчання), та 1 особу (заочна форма навчання). 

Запропоновано рекомендувати до зарахування зазначену кількість осіб. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до зарахування зазначену кількість осіб на спеціальності 

ННІ ДКТД, що вступають на місця державного замовлення за результатами 

фахових вступних випробувань на освітній ступінь бакалавра. 

 

Результати голосування: „За” – 23 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 

2.4. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЕЕМ Диньку П.К. прошу рекомендувати 

до зарахування на спеціальності: 051 “Економіка” 1 особу (денна форма 

навчання), 071 “Облік і оподаткування” 1 особу (денна форма навчання), 073 

“Менеджмент” освітня програма “Менеджмент ЗЕД” 1 особу (денна форма 

навчання), 101 “Екологія” 2 осіб (денна форма навчання). 

Запропоновано рекомендувати до зарахування зазначену кількість осіб. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до зарахування зазначену кількість осіб на спеціальності 

ННІ ЕЕМ, що вступають на місця державного замовлення за результатами 

фахових вступних випробувань на освітній ступінь бакалавра. 
 

Результати голосування: „За” – 23 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію про допуск до вступних випробувань 

іноземних громадян та осіб без громадянства. 

3.1. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ДКТД професора Маєвського В.О. Він 

повідомив, що надійшла заява на вступ від громадянина Республіки Конго 

Маліпо Маліка Нгваті, який вступає на спеціальність 022 “Дизайн” денної 

форми навчання освітній ступінь бакалавра. Прошу допустити Маліпо Маліка 

Нгваті до вступного випробування з української мови. 

Запропоновано допустити громадянина Республіки Конго Маліпо Маліка 

Нгваті до вступного випробування з української мови. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: Допустити громадянина Республіки Конго Маліпо Маліка 

Нгваті до вступного випробування з української мови. 

 

Результати голосування: „За” – 23; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
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3.2. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЕЕМ доцента Диньку П.К. Він повідомив, 

що надійшла заява на вступ від громадянина Республіки Конго Мбунду 

Джонатана Канджанджа, який вступає на спеціальність 073 “Менеджмент” 

освітня програма “Менеджмент ЗЕД” денної форми навчання освітній ступінь 

бакалавра. Прошу допустити Мбунду Джонатана Канджанджа до вступного 

випробування з української мови. 

Запропоновано допустити громадянина Республіки Конго Мбунду 

Джонатана Канджанджа до вступного випробування з української мови. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: Допустити громадянина Республіки Конго Мбунду 

Джонатана Канджанджа до вступного випробування з української мови. 
 

Результати голосування: „За” – 23; „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 

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

про переводи та поновлення. 
 

4.1. СЛУХАЛИ: Заяву Ковальовського Андрія Володимировича про 

поновлення на заочну форму навчання. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Ковальовського Андрія Володимировича 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” – 23 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 

4.2. СЛУХАЛИ: Заяву Логойди Романа Миколайовича про поновлення на 

заочну форму навчання. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Логойду Романа Миколайовича на 3 семестр ІІ курсу повного 

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

умовах оплати за навчання, без доздач. 
 

Результати голосування: „За” – 23 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 

 
 

Голова Приймальної комісії                                 Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії             Михайло БУРДЯК 


