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ПРОТОКОЛ № 18 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 22 серпня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

Присутні: 25 членів Приймальної комісії (список додається до протоколу) 

Запрошені: провідний фахівець - уповноважений з антикорупційної 

діяльності Цип'ящук А.Є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про зарахування вступників за квотою-2, за державним замовленням. 

Доповідають директори ННІ. 

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. 

4. Про особливості проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної 

мови для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра. 

Доповідає директор ННІ ЕЕМ доцент Динька П.К. 

5. Різне. 

 

1. 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 

зарахування вступників за квотою-2, за державним замовленням. 

Запропоновано зарахувати вступників за квотою-2, які виконали вимоги 

Правил прийому до зарахування за державним замовленням. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати вступників за квотою-2, які виконали вимоги Правил прийому до 

зарахування за державним замовленням. (Накази С-257, С-258) 

 

Результати голосування: „За” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

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 

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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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” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію директора ННІ ЕЕМ доцента Диньки П.К. про 

переводи та поновлення. 

 

3.1. СЛУХАЛИ: Заяву Сирохмана Івана Івановича про переведення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Сирохмана Івана Івановича на ІV курс повного терміну денної 

форми навчання за спеціальністю 101 “Екологія”, на умовах оплати за навчання, 

за умови доздачі академічної різниці з 2-ох дисциплін. 

 

Результати голосування: „За” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.2. СЛУХАЛИ: Заяву Шпільки Василя Юрійовича про переведення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Шпільку Василя Юрійовича на ІV курс повного терміну денної 

форми навчання за спеціальністю 101 “Екологія”, на умовах оплати за навчання, 

без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: Заяву Сомара Тараса Андрійовича про поновлення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Сомара Тараса Андрійовича на ІІ курс повного терміну денної 

форми навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент”, освітня програма 
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“Менеджмент ЗЕД” на умовах оплати за навчання, за умови складання 

академрізниці із 4-х дисциплін. 

 

Результати голосування: „За” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. СЛУХАЛИ: Інформацію директора ННІ ЕЕМ доцента Диньки П.К. 

про особливості проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови 

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра. Він зазначив, 

що у зв’язку із офіційним попередженням про зростання загрози ракетно-

бомбових нападів у часі з 23.08.22 р. до 28.08.22 р., дозволити проведення 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови в дистанційному режимі. 

Запропоновано дозволити проведення індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра з 23.08.22 р. до 28.08.22 р. в дистанційному режимі. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: Дозволити проведення індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра з 23.08.22 р. до 28.08.22 р. в дистанційному форматі. 

 

Результати голосування: „За” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

4.2. СЛУХАЛИ: Інформацію директора ННІ ЕЕМ доцента Диньки П.К. 

про дистанційне складання індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови для 

учасників бойових дій Кяго О.М. та Плачінти П.М., які вступають на навчання 

для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 “Публічне 

управління та адміністрування” (заочна форма навчання, за кошти фізичних або 

юридичних осіб). 

Запропоновано дозволити учасникам бойових дій Кяго О.М. та 

Плачінті П.М. дистанційно складати індивідуальну усну співбесіду з іноземної 

мови, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” (заочна форма 

навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб). 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: Дозволити учасникам бойових дій Кяго О.М. та 

Плачінті П.М. дистанційно складати індивідуальну усну співбесіду з іноземної 

мови, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” (заочна форма 

навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб). 

 

Результати голосування: „За” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
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5. СЛУХАЛИ:  

5.1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря ПК доцента 

Бурдяка М.Р. про затвердження змін до графіку фахових іспитів для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра. У зв’язку з великою 

кількістю заяв від вступників, для організації та проведення іспитів прошу 

затвердити змінений графік фахових іспитів. (Графік іспитів додається) 

Запропоновано затвердити графік фахових іспитів для вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня магістра. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити графік фахових іспитів для вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня магістра. 

 

Результати голосування: „За” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

5.1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря ПК доцента 

Бурдяка М.Р. про Лист Міністерства освіти і науки України № 3/3638-22 від 

22.08.2022 р. “Про завершення прийому заяв та верифікацію даних”. 

Відповідно до Порядку прийому Приймальна комісія розглядає заяви та 

документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному 

відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих 

днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після 

завершення прийому документів. Звертаємо увагу, що з огляду на можливі 

технічні затримки при поданні електронних заяв, Приймальні комісії можуть 

розглядати електронні заяви вступників, які надійшли до закладу освіти до 

19:00 23 серпня 2022 року. 

Запропоновано дозволити розгляд електронних заяв вступників, які 

надійшли до закладу освіти до 19:00 23 серпня 2022 року. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: Дозволити розгляд електронних заяв вступників, які 

надійшли до закладу освіти до 19:00 23 серпня 2022 року. 

 

Результати голосування: „За” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

5.3. СЛУХАЛИ: Інформацію проректора з науково-методичної виховної 

роботи та міжнародних зв’язків доцента Бориса М.М. про виділення місць 

державного замовлення на спеціальності 022 “Дизайн” та 191 “Архітектура та 

містобудування”. Він доповів, що через відсутність обсягів держзамовлення на 

зазначені спеціальності через технічну помилку працівників університету, яка 

була допущена під час внесення в ЄДЕБО пропозицій обсягів прийому та 

випуску фахівців за державним замовленням у 2022 році, університет не 

отримав фіксовані обсяги прийому за ОС бакалавра на основі повної загальної 
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середньої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн” і 191 “Архітектура та 

містобудування”. У зв’язку з цим, для зазначених спеціальностей вид 

конкурсних пропозицій було змінено на “Небюджетні”, а відтак нами було 

скасовано надану рекомендацію абітурієнтці пільгової категорії (109,117 пільги) 

Підлісній Поліні-Вікторії Юріївні. 

Запропоновано надіслати листа в Міністерство освіти і науки України з 

проханням про виділення додаткового державного місця абітурієнтці Підлісній 

Поліні-Вікторії Юріївні, яка вступає на спеціальність 191 “Архітектура та 

містобудування”. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: Надіслати листа в Міністерство освіти і науки України з 

проханням про виділення додаткового державного місця абітурієнтці Підлісній 

Поліні-Вікторії Юріївні, яка вступає на спеціальність 191 “Архітектура та 

містобудування”. 

 

Результати голосування: „За” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

 

Голова Приймальної комісії                             Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

 

 

Відповідальний секретар                                   Михайло БУРДЯК 
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Список присутніх членів Приймальної комісії на засіданні 22.08.2022 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. Козак Р.О.  

12. Дадак Р.М.  

13. Липчей М.С. 

14. Гординська Н.Б.  

15. Прусак В.Ф. 

16. Рудько І.М.  

17. Бойко Р.М.  

18. Кисіль Б.М. 

19. Шишук С.Ю.  

20. Шквирко Ю.І.  

21. Мазурак Ю.П. 

22. Лончук В.А. 

23. Мазурак Ю.П. 

24. Громяк Ю.О. 

25. Яцейко М.Г. 

 

 
 


