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ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 06 липня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

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

Запрошені завідувач кафедри ІТ, доцент Крошний І.М., керівник центру 

веб-комунікацій, старший викладач Яркун В.І., провідний фахівець - 

уповноважений з антикорупційної діяльності Цип'ящук А.Є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про хід реєстрації на МТНК вступників до магістратури. 

                                     Доповідає: директор ННІ ЕЕМ, доц. Динька П.К. 

2. Про організацію роботи структурних підрозділів Приймальної комісії. 

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

3. Про активізацію профорієнтаційної роботи працівників кафедр з 

абітурієнтами. 

              Доповідають: проректор з науково-педагогічної 

 виховної роботи, доцент Борис М.М., 

 відповідальний секретар ПК, доцент Бурдяк М.Р. 

4. Про роботу комісій ННІ університету з розгляду мотиваційних листів.  

              Доповідає: проректор з науково-педагогічної 

 виховної роботи, доцент Борис М.М. 
5. Про забезпечення електронного подання документів вступниками. 

           Доповідають: проректор з науково-педагогічної 

 виховної роботи, доцент Борис М.М., 

завідувач кафедри ІТ, доцент Крошний І.М., 

керівник центру веб-комунікацій, старший викладач Яркун В.І. 

6. Про переводи та поновлення. 

                        Доповідають директори ННІ 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Інформацію директора ННІ ЕЕМ доцента Диньки П.К. про хід реєстрації 

на МТНК вступників до магістратури. Він доповів, що з 27 червня 2022 р. 

розпочато реєстрацію для складання магістерського тесту навчальної 

компетентності для вступу в магістратуру випускників бакалаврату, які 

планують вступати на спеціальності: 051 “Економіка”, 071 “Облік і 

оподаткування”, 073 “Менеджмент”, 281 “Публічне управління та 

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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адміністрування”. Також директор інституту доцент Динька П.К. зазначив, що 

станом на 06.07.2022 р. є зареєстровано 25 осіб, які подали документи для 

реєстрації на МТНК. 

Запропоновано інформацію директора ННІ ЕЕМ доц. Диньки П.К. про 

реєстрацію вступників на МТНК прийняти до відома . 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію директора ННІ ЕЕМ доц. Диньки П.К. про реєстрацію 

вступників на МТНК прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії доцента 

Бурдяка М.Р. про організацію роботи структурних підрозділів Приймальної 

комісії. Він зазначив, що цьогоріч потрібно ефективно організувати роботу всіх 

структурних підрозділів, а особливо Центру з надання допомоги абітурієнтам з 

реєстрації електронних кабінетів вступників та подачі електронних заяв.  

Запропоновано інформацію директора відповідального секретаря ПК 

доц. Бурдяка М.Р. про організацію роботи структурних підрозділів Приймальної 

комісії прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію відповідального секретаря ПК доц. Бурдяка М.Р. про 

організацію роботи структурних підрозділів Приймальної комісії прийняти до 

відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв’язків доцента Бориса М.М. та відповідального секретаря ПК доцента Бурдяка 

М.Р. інформацію про активізацію профорієнтаційної роботи працівників кафедр 

з абітурієнтами. Проректор Борис М.М. зазначив, що з першого дня подачі заяв 

від абітурієнтів викладачі кафедр мають активно працювати з такими 

абітурієнтами щодо подальшого їх зарахування до числа студентів нашого 

університету. Відповідальний секретар ПК Бурдяк М.Р. зазначив, що 

активізовано профорієнтаційну роботу в соціальних мережах, а саме розміщено 

рекламні банери спеціальностей в соціальній мережі FB, на сайті Приймальної 

комісії створено клавішу “Задати запитання” для роботи з потенційними 

абітурієнтами. 

Запропоновано інформацію проректора з науково-педагогічної виховної 

роботи та міжнародних зв’язків доцента Бориса М.М. та відповідального 

секретаря ПК доцента Бурдяка М.Р про активізацію профорієнтаційної роботи 

працівників кафедр з абітурієнтами прийняти до відома. 
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Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію проректора з науково-педагогічної виховної роботи та 

міжнародних зв’язків доцента Бориса М.М. та відповідального секретаря ПК 

доцента Бурдяка М.Р про активізацію профорієнтаційної роботи працівників 

кафедр з абітурієнтами прийняти до відома. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію проректора з науково-педагогічної виховної роботи та 

міжнародних зв’язків доцента Бориса М.М. про роботу комісій ННІ 

університету з розгляду мотиваційних листів. Він зазначив, що по кожному 

навчально-науковому інституту створено комісію з розгляду мотиваційних 

листів в яку входять директори та заступники директорів ННІ. Щодня під час 

подачі заяв комісія засідає та розглядає мотиваційні листи, після чого створює 

протоколи з результатами розгляду та передає протоколи в Приймальну 

комісію.  

Запропоновано інформацію проректора з науково-педагогічної виховної 

роботи та міжнародних зв’язків доцента Бориса М.М. про роботу комісій ННІ 

університету з розгляду мотиваційних листів прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію проректора з науково-педагогічної виховної роботи та 

міжнародних зв’язків доцента Бориса М.М. про роботу комісій ННІ 

університету з розгляду мотиваційних листів прийняти до відома. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних 

зв’язків доцента Бориса М.М, завідувача кафедри ІТ доцента Крошного І.М., 

керівника центру веб-комунікацій старшого викладача Яркуна В.І. про 

забезпечення електронного подання документів вступниками. Вони зазначили, 

що розроблено програму, яка забезпечить електронне подання документів від 

вступників, а саме: розписку, анкету на студентський квиток, екзаменаційний 

листок, особову картку вступника для 2 відділу. 

Запропоновано інформацію проректора з науково-педагогічної виховної 

роботи та міжнародних зв’язків доцента Бориса М.М, завідувача кафедри ІТ 

доцента Крошного І.М., керівника центру веб-комунікацій старшого викладача 

Яркуна В.І. про забезпечення електронного подання документів вступниками 

прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію проректора з науково-педагогічної виховної роботи та 

міжнародних зв’язків доцента Бориса М.М, завідувача кафедри ІТ доцента 
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Крошного І.М., керівника центру веб-комунікацій старшого викладача Яркуна 

В.І. про забезпечення електронного подання документів вступниками прийняти 

до відома. 

 

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

про переводи та поновлення. 

 

6.1. СЛУХАЛИ: Заяву Кольцова Максима Григоровича про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Кольцова Максима Григоровича на V семестр 3 курсу повного 

терміну заочної форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство” за 

освітньою програмою “Мисливське господарство”, на умовах оплати за 

навчання, без доздач. 

 

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

 

6.2. СЛУХАЛИ: Заяву Харіва Миколи Ігоровича про поновлення на заочну 

форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Харіва Миколу Ігоровича на 2 курс магістерської програми 

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

оплати за навчання, без доздач. 

 

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

 

6.3. СЛУХАЛИ: Заяву Колпака Петра Вячеславовича про поновлення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Колпака Петра Вячеславовича на V семестр 3 курсу повного 

терміну денної форми навчання за спеціальністю 205 “Лісове господарство”, на 

умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

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

 

 

Голова Приймальної комісії                             Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

 

Відповідальний секретар                                   Михайло БУРДЯК 
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Список присутніх членів Приймальної комісії на засіданні 06.07.2022 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.  
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