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ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 19 липня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

Присутні: 21 член Приймальної комісії (список додається до протоколу) 

Запрошені заступниця директора ННІ ЕЕМ доцентка Грицак О.С., 

заступник директора ННІ ІМАКІТ доцент Удовицький О.М., провідний 

фахівець - уповноважений з антикорупційної діяльності Цип'ящук А.Є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження протоколів апеляційної комісії з рисунку (“Дизайн”, 

“Архітектура та містобудування”) для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра. 

Доповідає: голова апеляційної комісії, проректор Лавний В.В. 

2. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” в 2022 році 

зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29 

червня 2022 року № 598, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 

липня 2022 року за № 727/38063, та відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 10 червня 2022 р. за № 679, м. Київ.   
              Доповідає: проректор Борис М.М. 

3. Про затвердження результатів творчих конкурсів з рисунку (“Дизайн”, 

“Архітектура та містобудування”) для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра. 

Доповідає: відповідальний секретар ПК Бурдяк М.Р. 

4. Про переводи і 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 вступне 

випробування з рисунку (“Дизайн”, “Архітектура та містобудування”) 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. 

 

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 голови апеляційної комісії університету професора 

Лавного В.В. прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Проректора з науково-педагогічної виховної роботи та 

міжнародних зв’язків Бориса М.М. про затвердження Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі 

«Національний лісотехнічний університет України» в 2022 році зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2022 року 

№ 598, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 липня 2022 року за 

№ 727/38063, та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 

червня 2022 р. за № 679, м. Київ.  

Запропоновано затвердити Правила прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Національний 

лісотехнічний університет України» в 2022 році зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2022 року № 598, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 липня 2022 року за № 

727/38063, та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 

червня 2022 р. за № 679, м. Київ. 

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 зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 29 червня 2022 року № 598, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 2 липня 2022 року за № 727/38063, та відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2022 р. за № 679, м. 

Київ. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря Приймально комісії доцента 

Бурдяка М.Р. про затвердження результатів творчого конкурсу. Він зазначив, 

що відбулися творчі конкурси з рисунку (“Дизайн”, “Архітектура та 

містобудування”) для абітурієнтів, які планують вступати на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра. Згідно Правил прийому до НЛТУ 

України у 2022 році ми повинні їх затвердити та надіслати до ЄДЕБО. 

Запропоновано затвердити результати творчого конкурсу з рисунку 

(“Дизайн”, “Архітектура та містобудування”) для абітурієнтів, які планують 
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вступати на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та надіслати 

інформацію до ЄДЕБО. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити результати творчого конкурсу з рисунку (“Дизайн”, 

“Архітектура та містобудування”) для абітурієнтів, які планують вступати на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та надіслати інформацію 

до ЄДЕБО. 

 

Результати голосування: „За” – 21, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

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

та директора ННІ ДКТД професора Маєвського В.О. про переводи та 

поновлення. 

 

4.1. СЛУХАЛИ: Заяву Томаки Василя Орестовича про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Томаку Василя Орестовича на 5 семестр ІІІ курсу скороченого 

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

умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 21 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

4.2. СЛУХАЛИ: Заяву Касюрака Євгенія Юрійовича про поновлення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Касюрака Євгенія Юрійовича на 7 семестр ІV курсу gjdyjuj 

терміну денної форми навчання за спеціальністю 191 “Архітектура та 

містобудування”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 21 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

4.3. СЛУХАЛИ: Заяву Павлиска Володимира Ярославовича про 

поновлення на заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Павлиска Володимира Ярославовича на 1 семестр ІІІ курсу 

повного терміну заочної форми навчання за спеціальністю 122 “Комп’ютерні 

науки”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 
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Результати голосування: „За” – 21 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

4.4. СЛУХАЛИ: Заяву Фединчука Володимира Михайловича про 

поновлення на денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Фединчука Володимира Михайловича на 1 семестр ІІ курсу 

повного терміну денної форми навчання за спеціальністю 122 “Комп’ютерні 

науки”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 21 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

4.5. СЛУХАЛИ: Заяву Петрова Сергія Павловича про поновлення на денну 

форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Петрова Сергія Павловича на 1 семестр ІІ курсу повного терміну 

денної форми навчання за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”, на умовах 

оплати за навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 21 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

4.6. СЛУХАЛИ: Заяву Терешка Віктора Валентиновича про поновлення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Терешка Віктора Валентиновича на 1 семестр ІІІ курсу повного 

терміну денної форми навчання за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та 

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

 

Результати голосування: „За” – 21 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

4.7. СЛУХАЛИ: Заяву Горбового Володимира Романовича про 

переведення на денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Горбового Володимира Романовича з заочної форми навчання 

на 1 семестр ІІ курсу повного терміну денної форми навчання за спеціальністю 

122 “Комп’ютерні науки”, на умовах оплати за навчання, за умови ліквідації 

академічної заборгованості з дисциплін: Системний аналіз (іспит), Проектно-

технологічна практика (д. залік). 

 

Результати голосування: „За” – 21 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
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4.8. СЛУХАЛИ: Заяву Панасенка Дмитра Геннадійовича про переведення 

на денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Панасенка Дмитра Геннадійовича з заочної форми навчання на 1 

семестр ІІ курсу повного терміну денної форми навчання за спеціальністю 126 

“Інформаційні системи та технології”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 21 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії                             Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

 

 

Відповідальний секретар                                   Михайло БУРДЯК 
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Список присутніх членів Приймальної комісії на засіданні 19.07.2022 р. 

 

1. Загорський В.С.  

2. Адамовський М.Г. 

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. Козак Р.О.  

10. Дадак Р.М.  

11. Липчей М.С. 

12. Гординська Н.Б.  

13. Рубінська О.А.  

14. Прусак В.Ф. 

15. Рудько І.М.  

16. Бойко Р.М.  

17. Кисіль Б.М. 

18. Шишук С.Ю.  

19. Шквирко Ю.І.  

20. Мазурак Ю.П. 

21. Лончук В.А.  

 

 
 


	ПРОТОКОЛ № 8
	засідання Приймальної комісії
	Національного лісотехнічного університету України
	від 19 липня 2022 року



