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ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 24 травня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

Присутні: 24 члени Приймальної комісії (список додається до протоколу) 

Запрошені завідувачка кафедри іноземних мов, доцент Ванівська О.М. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

у Державному вищому навчальному закладі «Національний лісотехнічний 

університету України» в 2022 році. 

        Доповідає: відповідальний секретар ПК, доц. Бурдяк М.Р. 

 

2. Про Положення про вступні іспити (випробування), фахові вступні 

випробування, співбесіду, індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови під 

час вступу на навчання в університет у 2022 році. 

        Доповідає проректор Борис М.М. 

3. Про Положення про мотиваційний лист. 

        Доповідає проректор Борис М.М. 

 

4. Про Положення про прийом на навчання в університет для здобуття 

ступеня магістра у 2022 році. 

        Доповідає проректор Борис М.М. 

5. Про Положення про творчий конкурс. 

        Доповідає проректор Борис М.М. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Відповідального секретаря ПК доцента Бурдяка М.Р. про затвердження 

Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Державному вищому 

навчальному закладі «Національний лісотехнічний університет України» в 2022 

році (з додатками до них) (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 травня 2022 року за № 

487/37823).  

Запропоновано затвердити Правила прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Національний 

лісотехнічний університет України» в 2022 році (з додатками до них) 
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(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 

року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 

від 02 травня 2022 року № 400), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

3 травня 2022 року за № 487/37823). 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Державному вищому навчальному закладі «Національний лісотехнічний 

університет України» в 2022 році (з додатками до них) (відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року 

№ 400), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 травня 2022 року за 

№ 487/37823). 

 

Результати голосування: „за” – 24; „проти” – немає; „утримались” – немає. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв’язків доцента Бориса М.М. про схвалення Положення про вступні іспити 

(випробування), фахові вступні випробування, співбесіду, індивідуальну усну 

співбесіду з іноземної мови під час вступу на навчання в університет у 2022 

році. 

Запропоновано схвалити Положення про вступні іспити (випробування), 

фахові вступні випробування, співбесіду, індивідуальну усну співбесіду з 

іноземної мови під час вступу на навчання в університет у 2022 році.Інших 

пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

Положення про вступні іспити (випробування), фахові вступні випробування, 

співбесіду, індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови під час вступу на 

навчання в університет у 2022 році. 

 

Результати голосування: „За” – 24, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв’язків доцента Бориса М.М. про схвалення Положення про мотиваційний лист 

для вступу на навчання в університет у 2022 році. 

Запропоновано схвалити Положення про мотиваційний лист для вступу на 

навчання в університет у 2022 році. 
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Інших пропозицій не надходило. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

Положення про мотиваційний лист для вступу на навчання в університет у 2022 

році. 

 

Результати голосування: „За” – 24, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв’язків доцента Бориса М.М. про схвалення Положення про прийом на 

навчання в університет для здобуття ступеня магістра у 2022 р. 

Запропоновано схвалити Положення про прийом на навчання в університет 

для здобуття ступеня магістра у 2022 р. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

Положення про прийом на навчання в університет для здобуття ступеня 

магістра у 2022 р. 

 

Результати голосування: „За” – 24, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв’язків доцента Бориса М.М. про схвалення Положення про творчий конкурс. 

Запропоновано схвалити Положення про творчий конкурс. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити і рекомендувати Голові Приймальної комісії затвердити 

Положення про творчий конкурс. 
 

Результати голосування: „За” – 24, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії                             Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 
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Відповідальний секретар                                   Михайло БУРДЯК 

Список присутніх членів Приймальної комісії на засіданні 12.05.2022 р. 

 

1. Загорський В.С.  

2. Адамовський М.Г. 

3. Борис М.М.  

4. Лавний В.В.  

5. Бурдяк М.Р. 

6. Оріховський Р.Я.  

7. Мацишин Я.В. 

8. Миклуш С.І.  

9. Ребезнюк І.Т. 

10. Маєвський В.О. 

11. Козак Р.О.  

12. Дадак Р.М.  

13. Липчей М.С. 

14. Гординська Н.Б.  

15. Рубінська О.А.  

16. Прусак В.Ф. 

17. Рудько І.М.  

18. Бойко Р.М.  

19. Кисіль Б.М. 

20. Шишук С.Ю.  

21. Шквирко Ю.І.  

22. Мазурак Ю.П. 

23. Лончук В.А.  

24. Бойко Р.М. 

 


