
1 
 

ПРОТОКОЛ № 18 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 02 серпня 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., 

Рубінська О.А., Прусак В.Ф., Рудько І.М., Зонгайм Ю.В., Кисіль Б.М., 

Садиров В.Д., Кропива Є.О., Лончук В.А.  

 

Порядок денний: 

 

1. Виконання вимог Правил прийому для зарахування на навчання за 

державним замовленням для осіб, які вступають на усі спеціальності для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

Доповідають: директори ННІ 

2. Про надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням 

для осіб, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра. 

Доповідають: директори ННІ 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію директорів навчально-наукових інстутів про 

закінчення терміну виконання вступниками вимог до зарахування на місця за 

державним або регіональним замовленням. 

Вони зазначили, що 02.08.2021 р о 18.00 год. закінчився термін виконання 

вступниками вимог до зарахування на місця за державним або регіональним 

замовленням. Не всі вступники, які були рекомендовані до зарахування за 

державним бюджетом виконали вимоги до зарахування. Кількість осіб 

зазначено, які не виконали вимоги до зарахування зазначено в додатку 1.  

Запропоновано інформацію директорів ННІ прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію директорів навчально-наукових інститутів взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію директорів ННІ про рекомендацію для 

зарахування за державним замовленням для осіб, які вступають на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра. 
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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” 27 осіб (денна форма навчання) та 3 

осіб (заочна форма навчання), 205 “Лісове господарство” освітня програма 

“Мисливське господарство” 2 осіб (денна 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, які вступають на 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра. 

 

Результати голосування: „За” – 22 „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” 5 осіб (денна форма навчання), 133 

“Галузеве машинобудування” освітня програма “Машини та обладнання 

лісового господарства” 2 осіб (денна форма навчання), освітня програма 

“Промисловий інжиніринг” 5 осіб (денна форма навчання), освітня програма 

“Інжиніринг, машини деревообробної промисловості” 3 осіб (денна форма 

навчання), 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” 12 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, які вступають на 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра. 

 

Результати голосування: „За” – 22 „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” освітня програма “Технології виробів з деревини” 11 осіб (денна 

форма навчання), освітня програма “Технології деревообробки” 10 осіб (денна 

форма навчання), 161 “Хімічні технології та інженерія” 4 особи (денна форма 

навчання, 022 “Дизайн” 9 осіб (денна форма навчання), 122 “Комп’ютерні 
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науки” 30 осіб (денна форма навчання) та 3 особи (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, які вступають на 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра. 

 

Результати голосування: „За” – 22 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
 

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

до зарахування на спеціальності: 051 “Економіка” освітня програма “Економіка 

підприємства” 1 особу (денна форма навчання), освітня програма “Економіка 

довкілля і природних ресурсів” 1 особу (денна форма навчання), 071 “Облік і 

оподаткування” 2 осіб (денна форма навчання) та 1 особу (заочна форма 

навчання), 073 “Менеджмент” освітня програма “Менеджмент ЗЕД” 1 особу 

(денна форма навчання), освітня програма “Менеджмент організацій і 

адміністрування” 1 особу (денна форма навчання) та 1 особу (заочна форма 

навчання), 101 “Екологія” 5 осіб (денна форма навчання) та 2 осіб (заочна 

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, які вступають на 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра. 

 

Результати голосування: „За” – 22 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії                                 Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії             Михайло БУРДЯК 

 


