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ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 08 серпня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

Присутні: 23 члени Приймальної комісії (список додається до протоколу) 

Запрошені: провідний фахівець - уповноважений з антикорупційної 

діяльності Цип'ящук А.Є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про надходження заяв від вступників. 

Доповідає: відповідальний секретар ПК Бурдяк М.Р. 

2. Про допуск вступників до участі в індивідуальній усній співбесіді для 

вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра.   
Доповідають директори ННІ. 

3. Про переводи і поновлення. 

     Доповідають проректор Лавний В.В., директори ННІ. 
4. Про допуск абітурієнтів до участі у конкурсному відборі на підставі 

протоколів комісій з розгляду мотиваційних листів. 

     Доповідають директори ННІ. 

5. Про затвердження змін до Положення про індивідуальну усну співбесіду 

для вступників, які вступають на освітній ступінь магістра. 

Доповідає: відповідальний секретар ПК Бурдяк М.Р. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

доцента 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 1112 заяв в 

електронній формі. Найбільше заяв подано на основі повної загальної середньої 

освіти денна форма навчання: спеціальність 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» 52 заяви на 5 державних місць, 073 «Менеджмент» спеціалізація 

«Менеджмент організацій і адміністрування» 70 заяв на 3 місця державного 

замовлення.  

Запропоновано інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

доцента Бурдяка М.Р. прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

 

 

https://m.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D1%83%D0%BA/100015514154042/
https://m.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D1%83%D0%BA/100015514154042/
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УХВАЛИЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії доцента 

Бурдяка М.Р. прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію про допуск вступників до участі в 

індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра.   

2.1.  СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І. прошу 

допустити до участі в індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями: 

Лісове господарство 

Якібчука Юрія Мирославовича (заочно) 103 категорія пільги. 

Садово-паркове господарство 

Білаша Юрія Олександровича (заочна) 109,117 категорії пільги. 

Запропоновано допустити Якібчука Юрія Мирославовича, Білаша Юрія 

Олександровича до участі в індивідуальній усній співбесіді для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

Інших пропозицій не надходило 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити Якібчука Юрія Мирославовича, Білаша Юрія Олександровича 

до участі в індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра. 

 

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

 

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

допустити до участі в індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю: 

Інформаційні системи та технології 

Ляха Володимира Володимировича (заочна) 102 категорія пільги. 

Запропоновано допустити Ляха Володимира Володимировича до участі в 

індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра. 

Інших пропозицій не надходило 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити Ляха Володимира Володимировича до участі в індивідуальній 

усній співбесіді для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра. 

 

Результати голосування: „За” – 23, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 
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2.3. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ІМАКІТ професора Ребезнюка І.Т. прошу 

допустити до участі в індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю: 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Ляха Фелікса Миколайовича 108 категорія пільги. 

Запропоновано допустити Ляха Фелікса Миколайовича до участі в 

індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра. 

Інших пропозицій не надходило 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити Ляха Фелікса Миколайовича до участі в індивідуальній усній 

співбесіді для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

 

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

 

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

допустити до участі в індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями: 

Екологія 

Батючка Василя Богдановича (дистанційно) (заочна) 103 категорія пільги. 

Маркетинг 

Бруса Олексія Володимировича 109 категорія пільги. 

Петрук Таїсію Валеріївну 109, 117 категорії пільги. 

Петрова Дмитра Олеговича (дистанційно) 109 категорія пільги. 

Менеджмент організацій і адміністрування 

Петрук Таїсію Валеріївну 109, 117 категорії пільги. 

Шелегеду Людмилу Олександрівну 109, 117 категорії пільги. 

Менеджмент ЗЕД 

Шимчака Віктора-Руслана Руслановича 102, 114  категорії пільги 

Готельно-ресторанна справа, Публічне управління та адміністрування 

Петрук Таїсію Валеріївну 109, 117 категорії пільги. 

Запропоновано допустити Батючка Василя Богдановича, Бруса Олексія 

Володимировича, Петрук Таїсію Валеріївну, Петрова Дмитра Олеговича, 

Шелегеду Людмилу Олександрівну, Шимчака Віктора-Руслана Руслановича до 

участі в індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра. 

Інших пропозицій не надходило 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити Батючка Василя Богдановича, Бруса Олексія Володимировича, 

Петрук Таїсію Валеріївну, Петрова Дмитра Олеговича, Шелегеду Людмилу 

Олександрівну, Шимчака Віктора-Руслана Руслановича до участі в 
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індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра. 

 

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

 

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

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

 

3.1. СЛУХАЛИ: Заяву Коця Ігора Григоровича про переведення з 

освітньої програми “Лісова інженерія” на освітню програму “Лісове 

господарство”. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Коця Ігора Григоровича на 1 семестр ІІ курсу повного терміну 

денної форми навчання за спеціальністю 205 Лісове господарство”, освітньою 

програмою “Лісове господарство” на умовах оплати за навчання, за умови 

доздачі академічної різниці з дисциплін: Фізіологія рослин (іспит), Ботаніка 

(іспит), Зоологія (іспит). 

 

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

 

3.2. СЛУХАЛИ: Заяву Наливкіна Владислава Валерійовича про перевід на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Наливкіна Владислава Валерійовича на 1 семестр ІІ курсу 

скороченого терміну денної форми навчання за спеціальністю 101 “Екологія”, 

на умовах оплати за навчання, за умови доздачі академічної різниці з 3-х 

дисциплін. 

 

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

 

3.3. СЛУХАЛИ: Заяву Турковид Олесі Володимирівни про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Турковид Олесю Володимирівну на 1 семестр ІІ курсу повного 

терміну заочної форми навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент” за 

освітньою програмою “Менеджмент ЗЕД”, на умовах оплати за навчання, за 

умови доздачі академічної різниці з 3-х дисциплін. 

 

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

абітурієнтів до участі у конкурсному відборі на підставі рішення комісій з 

розгляду мотиваційних листів, які зазначені у протоколах. 

Запропоновано допустити абітурієнтів до участі у конкурсному відборі на 

підставі рішення комісій з розгляду мотиваційних листів, які зазначені у 

протоколах. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити абітурієнтів до участі у конкурсному відборі на підставі 

рішення комісій з розгляду мотиваційних листів, які зазначені у протоколах. 

 

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

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Відповідального секретаря ПК доцента 

Бурдяка М.Р. про затвердження змін до Положення про індивідуальну усну 

співбесіду для вступників, які вступають на освітній ступінь магістра. 

Запропоновано затвердити зміни до Положення про індивідуальну усну 

співбесіду для вступників, які вступають на освітній ступінь магістра. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити зміни до Положення про індивідуальну усну співбесіду для 

вступників, які вступають на освітній ступінь магістра. 

 

 

Голова Приймальної комісії                             Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

 

Відповідальний секретар                                   Михайло БУРДЯК 
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Список присутніх членів Приймальної комісії на засіданні 08.08.2022 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. Маєвський В.О. 

10. Ребезнюк І.Т. 

11. Динька П.К. 

12. Козак Р.О.  

13. Дадак Р.М.  

14. Липчей М.С. 

15. Гординська Н.Б.  

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. 
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