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ПРОТОКОЛ № 19 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 04 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., 

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. Про допуск до вступних випробувань іноземних громадян та осіб без 

громадянства. 

Доповідають: директори ННІ 

2. Про переводи та поновлення. 

Доповідають: директори ННІ 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію про допуск до вступних випробувань 

іноземних громадян та осіб без громадянства. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ДКТД професора Маєвського В.О. прошу 

допутити до вступного випробування з математики громадянина Республіки 

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

денної форми навчання освітній ступінь бакалавра, який успішно склав вступне 

випробування з української мови на 136 балів. 

Запропоновано допустити громадянина Республіки Конго Маліпо Маліка 

Нгваті до вступного випробування з математики. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: Допустити громадянина Республіки Конго Маліпо Маліка 

Нгваті до вступного випробування з математики. 

 

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

 

1.2. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЕЕМ доцента Диньку П.К. прошу 

допутити до вступного випробування з математики громадянина Республіки 

Конго Мбунду Джонатана Канджанджа, який вступає на спеціальність 073 

“Менеджмент” освітня програма “Менеджмент ЗЕД” денної форми навчання 
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освітній ступінь бакалавра, який успішно склав вступне випробування з 

української мови на 144 бали. 

Запропоновано допустити громадянина Республіки Конго Мбунду 

Джонатана Канджанджа до вступного випробування з математики. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: Допустити громадянина Республіки Конго Мбунду 

Джонатана Канджанджа до вступного випробування з математики. 
 

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

1.3. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЕЕМ доцента Диньку П.К. Він повідомив, 

що надійшла заява на вступ від громадянина Італії Феста Джуліо Марія, який 

вступає на спеціальність 073 “Менеджмент” англомовна освітня програма 

“Менеджмент організацій і адміністрування” денної форми навчання освітній 

ступінь бакалавра. Прошу допустити Феста Джуліо Марія до вступного 

випробування з англійської мови. 

Запропоновано допустити громадянина Італії Феста Джуліо Марія до 

вступного випробування з англійської мови. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: Допустити громадянина Італії Феста Джуліо Марія до 

вступного випробування з англійської мови. 
 

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

 

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

директора ННІ ІМАКІТ професора Ребезнюка І.Т., директора ННІ ЕЕМ доцента 

Диньку П,К, про переводи та поновлення. 
 

2.1. СЛУХАЛИ: Заяву Кича Владіслава Михайловича про поновлення на 

заочну форму навчання. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Кича Владіслава Михайловича на 3 семестр ІІ курсу 

магістерського рівня освіти заочної форми навчання за спеціальністю 205 

“Лісове господарство”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 
 

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

2.2. СЛУХАЛИ: Заяву Чоса Андрія Руслановича про поновлення на заочну 

форму навчання. 
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УХВАЛИЛИ:  

Поновити Чоса Андрія Руслановича на ІІ курс скороченого терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство” освітня програма 

“Лісова інженерія”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 
 

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

2.3. СЛУХАЛИ: Заяву Мацоли Олександра Анатолійовича про поновлення 

на денну форму навчання. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Мацолу Олександра Анатолійовича на ІІ курс магістерського 

рівня освіти денної форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство” 

освітня програма “Лісова інженерія”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 
 

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

2.4. СЛУХАЛИ: Заяву Ломіна Максима Васильовича про поновлення на 

заочну форму навчання. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Ломіна Максима Васильовича на ІV курс повного терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 131 “Прикладна” освітня програма 

“Лісова інженерія”, на умовах оплати за навчання, за умови доздачі академічної 

різниці з дисциплін: Теплотехніка (іспит), Мехатроніка (залік), Психологія 

(залік). 
 

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

2.5. СЛУХАЛИ: Заяву Логазяка Олега Васильовича про поновлення на 

заочну форму навчання. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Логазяка Олега Васильовича на ІІІ курс скороченого терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 151 “Автоматизація та ком’пютерно-

інтегровані технології”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

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

2.6. СЛУХАЛИ: Заяву Герича Богдана Ігоровича про поновлення на 

заочну форму навчання. 
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УХВАЛИЛИ:  

Поновити Герича Богдана Ігоровича на ІІІ курс скороченого терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 151 “Автоматизація та ком’пютерно-

інтегровані технології”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

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

2.7. СЛУХАЛИ: Заяву Гаджемури Олександри Василівни про поновлення 

на заочну форму навчання. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Гаджемуру Олександру Василівну на ІІІ курс повного терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент” освітня програма 

“Менеджмент ЗЕД”, на умовах оплати за навчання, за умови доздачі 

академічної різниці з дисциплін: Теорія організації і менеджмент (КП, іспит), 

ЗЕД підприємства (іспит). 

 

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

2.8. СЛУХАЛИ: Заяву Гереги Любомира Ігоровича про переведення на 

заочну форму навчання. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Герегу Любомира Ігоровича на ІІ курс скороченого терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 051 “Економіка” освітня програма 

“Економіка підприємства”, 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 


