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ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 02 серпня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

Присутні: 21 член 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 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: відповідальний секретар ПК Бурдяк М.Р. 

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. 

     Доповідає проректор Лавний В.В. 

5. Про допуск абітурієнтів до участі у конкурсному відборі на підставі 

протоколів комісій з розгляду мотиваційних листів. 

     Доповідають директори ННІ. 

6. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів апеляційної комісії. Доповідав 

голова апеляційної комісії університету, професор Лавний В.В. 

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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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. 

 

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. 
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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 

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 проректора з наукової роботи професора 

Лавного В.В. про переводи та поновлення. 

 

4.1. СЛУХАЛИ: Заяву Зейналяна Артура Меліковича про переведення з 

Прикарпатського національного університет імені Василя Стефаника. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести аспіранта Зейналяна Артура Меліковича  з Прикарпатського 

національного університет імені Василя Стефаника в аспірантуру Національного 

лісотехнічного університету Україна  з 01 вересня 2022 р. на 4-й рік заочної форми 

навчання  на спеціальність 205 «Лісове господарство» за кошти фізичних осіб. 

 

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

 

5. 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. 



4 
 

Запропоновано допустити абітурієнтів до участі у конкурсному відборі на 

підставі рішення комісій з розгляду мотиваційних листів, які зазначені у 

протоколах. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

ХВАЛИЛИ:  

Допустити абітурієнтів до участі у конкурсному відборі на підставі 

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

 

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

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря Приймально комісії 

доцента Бурдяка М.Р. про листи, які надійшли з Міністерства освіти і науки 

України  

 

6.1. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/8528-22 від 28.07.2022 р. 

Про вступ осіб із особливо небезпечної території. З метою забезпечення 

права на здобуття вищої освіти осіб, місце проживання яких зареєстровано 

(задекларовано) на особливо небезпечній території  Міністерство освіти і науки 

України не заперечує проти проходження творчого конкурсу такими 

вступниками під час вступу на місця за кошти державного (місцевого) бюджетів 

на основі повної загальної середньої освіти у терміни, визначені абзацом 

одинадцятим пункту 1 розділу V Порядку прийому. 

Запропоновано дозволити проходження творчого конкурсу особам, місце 

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 

території під час вступу на місця за кошти державного (місцевого) бюджетів на 

основі повної загальної середньої освіти у терміни, визначені абзацом 

одинадцятим пункту 1 розділу V Порядку прийому. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Дозволити проходження творчого конкурсу особам, місце проживання 

яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території під час 

вступу на місця за кошти державного (місцевого) бюджетів на основі повної 

загальної середньої освіти у терміни, визначені абзацом одинадцятим пункту 1 

розділу V Порядку прийому. 

 

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

 

6.2. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/8709-22 від 02.08.2022 р. 

Про деякі особливості зарахування вступників. 
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З метою забезпечення права вступників на отримання фахової передвищої 

або вищої освіти з урахуванням введення правового режиму воєнного стану 

Міністерство освіти і науки України рекомендує у разі відсутності у вступника 

військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового 

квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - 

посвідчення про приписку до призовних дільниць) здійснювати його 

зарахування для здобуття вищої освіти, у тому числі за кошти державного 

бюджету, на підставі письмового зобов'язання здійснити оформлення військово-

облікового документа впродовж шести місяців від початку навчання. Письмове 

зобов'язання може бути надіслано дистанційно з накладанням кваліфікованого 

електронного підпису вступника (вступниками з особливо небезпечних або 

тимчасово окупованих російською федерацією територій України може 

надсилатись скан/фотокопія заяви без накладання кваліфікованого електронного 

підпису) з попередженням про відрахування в разі ненадання документів. 

 

ВИСТУПИЛИ: проректор з науково-педагогічної виховної роботи та 

міжнародних зв’язків Борис М.М., який вважає, що варто погодитися з 

рекомендацією МОН України та надати можливість всім бажаючим 

вступникам, у яких відсутні військово-облікові документи вступити до нашого 

університету за умови письмового зобов'язання здійснити оформлення 

військово-облікового документа впродовж шести місяців від початку навчання.  

Запропоновано: Дозволити зарахування вступникам для здобуття вищої 

освіти, у тому числі за кошти державного бюджету, на підставі письмового 

зобов'язання здійснити оформлення військово-облікового документа впродовж 

шести місяців від початку навчання, у разі відсутності у вступника військово-

облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або 

тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - 

посвідчення про приписку до призовних дільниць).  

Письмове зобов'язання може бути надіслано дистанційно з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису вступника (вступниками з особливо 

небезпечних або тимчасово окупованих російською федерацією територій 

України може надсилатись скан/фотокопія заяви без накладання 

кваліфікованого електронного підпису) з попередженням про відрахування в 

разі ненадання документів. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Дозволити зарахування вступникам для здобуття вищої освіти, у тому числі 

за кошти державного бюджету, на підставі письмового зобов'язання здійснити 

оформлення військово-облікового документа впродовж шести місяців від 

початку навчання, у разі відсутності у вступника військово-облікового 
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документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового 

посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про 

приписку до призовних дільниць). 

Письмове зобов'язання може бути надіслано дистанційно з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису вступника (вступниками з особливо 

небезпечних або тимчасово окупованих російською федерацією територій 

України може надсилатись скан/фотокопія заяви без накладання 

кваліфікованого електронного підпису) з попередженням про відрахування в 

разі ненадання документів. 

 

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 02.08.2022 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.  

 

 
 


	ПРОТОКОЛ № 9
	засідання Приймальної комісії
	Національного лісотехнічного університету України
	від 02 серпня 2022 року



