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ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 11 серпня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

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

Запрошені: провідний фахівець - уповноважений з антикорупційної 

діяльності Цип'ящук А.Є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження протоколів апеляційної комісії результатів 

індивідуальної усної співбесіди з української мови, математики, історії України 

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

Доповідає: голова апеляційної комісії, проректор Лавний В.В. 
2. Про допуск абітурієнтів до участі у конкурсному відборі на підставі 

протоколів комісій з розгляду мотиваційних листів. 

     Доповідають директори ННІ. 

3. 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 індивідуальну усну 

співбесіду з української мови, математики, історії України для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, заяв до апеляційної 

комісії на апеляцію не надходило. 

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 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. 

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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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” – 24 „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 Ковальчука Андрія Юрійовича про поновлення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Ковальчука Андрія Юрійовича на ІІІ курс повного терміну 

денної форми навчання за спеціальністю 205 Лісове господарство”, на умовах 

оплати за навчання, без доздач. 

 

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

 

3.2. СЛУХАЛИ: Заяву Гребеняка Володимира Васильовича про 

поновлення на заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Гребеняка Володимира Васильовича на ІІ курс повного терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 205 Лісове господарство”, на умовах 

оплати за навчання, за умови доздачі академічної різниці з дисциплін: 

Українська мова (іспит), Іноземна мова (залік), Інформатика (залік). 

 

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

 

3.3. СЛУХАЛИ: Заяву Волоски Марти Ярославівної про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Волоску Марту Ярославівну на ІV курс повного терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент” освітньою програмою 

“Менеджмент ЗЕД”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 
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Результати голосування: „За” – 24 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.4. СЛУХАЛИ: Заяву Слюсарчук Наталії Богданівни про переведення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Слюсарчук Наталію Богданівну на ІV курс заочної форми 

навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, на умовах оплати за 

навчання, без доздач. 

 

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

 

3.5. СЛУХАЛИ: Заяву Змисної Євгенії Богданівни про переведення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Змисну Євгенію Богданівну на ІІ курс заочної форми навчання 

за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, на умовах оплати за навчання, 

без доздач. 

 

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

 

3.6. СЛУХАЛИ: Заяву Мороз Ірини Ігорівни про переведення на заочну 

форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Мороз Ірину Ігорівну на ІІ курс заочної форми навчання за 

спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, на умовах оплати за навчання, без 

доздач. 

 

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

 

3.7. СЛУХАЛИ: Заяву Михалевич Анастасії Володимирівни про 

переведення на заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Михалевич Анастасію Володимирівну на ІІ курс заочної форми 

навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, на умовах оплати за 

навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 24 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
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3.8. СЛУХАЛИ: Заяву Швець Юлії Юріївни про переведення на заочну 

форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Швець Юлію Юріївну на ІІІ курс заочної форми навчання за 

спеціальністю 073 “Менеджмент”, освітня програма “Менеджмент ЗЕД”, на 

умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

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

 

 

Голова Приймальної комісії                             Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

 

 

Відповідальний секретар                                   Михайло БУРДЯК 
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Список присутніх членів Приймальної комісії на засіданні 11.08.2022 р. 

 

1. Загорський В.С.  

2. Борис М.М. 

3. Лавний В.В.  

4. Бурдяк М.Р. 

5. Оріховський Р.Я.  

6. Мацишин Я.В. 

7. Миклуш С.І.  

8. Маєвський В.О. 

9. Ребезнюк І.Т. 

10. Динька П.К. 

11. Рубінська О.А. 

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. 

24. Дейнека А.М. 
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