
1 
 

ПРОТОКОЛ № 21 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 26 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 затвердження протоколів апеляційної комісії з індивідуальної усної 

співбесіди з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра. 

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

2. Про допуск до вступних іспитів до аспірантури. Про призначення 

додаткового вступного іспиту з спеціальності для вступників, у яких базова 

освіта не відповідає галузі знань та спеціальності, на яку вони поступають. 

Доповідає зав. аспірантурою Рубінська О.А. 

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

протоколів комісій з розгляду мотиваційних листів. 

     Доповідають директори ННІ. 

4. 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 іноземної мови для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра, 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. 

 

 

 

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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2. СЛУХАЛИ:  

2.1. СЛУХАЛИ: Інформацію зав. аспірантурою Рубінської О.А. вона 

проінформувала про планові показники прийому до аспірантури на 2022 рік та 

про подані заяви. Всього Міністерством освіти і науки України для університету 

затверджено 10 місць на денну форму навчання за рахунок бюджетного 

фінансування, на заочну форму навчання не передбачається бюджетних місць 

взагалі. Університет подавав замовлень на 13 місць + 1 додатково ( 281 або 051). 

Таким чином університет недоотримав 4 місць  (1- 122- Комп΄ютерні науки, 1 – 

133 Галузеве машинобудування, 1 – 187 Деревообробні та меблеві технології, 1- 

281 – Публічне управління та адміністрування). 

 

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру 

Національного лісотехнічного університету України за рахунок бюджетного 

фінансування у 2022 році 

 

Код та найменування спеціальності Обсяг державного 

замовлення 

очна форма навчання 

051  Економіка 1 

122  Комп΄ютерні науки 1 

133 Галузеве машинобудування  4 

187 Деревообробні та меблеві технології 3 

205 Лісове господарство 1 

Всього 10 

 

На спеціальності: 122, 133, 187 заяви подано у відповідності до планових 

показників.  

На спеціальність 205- Лісове господарство не подано заяви.  

На спеціальність 051 - Економіка подано 2 заяви на 1 державне місце. 

На спеціальність 281 - Публічне управління та адміністрування подана 1 

заява, а державних місць поки не виділено, просили додатково виділити. 

 

Пропонуємо Міністерству освіти і науки України перерозподілити не 

заповнене місце державного замовлення з спеціальності 205 на спеціальність 

281 або 051. 

 

Крім цього, додатково подано на денну форму навчання за кошти фізичних 

осіб: 

На спеціальність 122 - Комп΄ютерні науки -13 заяв. 

На спеціальність 051 – Економіка -2 заяви. 

На спеціальність 187 -Деревообробні та меблеві технології – 1 заява. 

На спеціальність 281 - Публічне управління та адміністрування - 1 заява. 
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На заочну форму навчання за кошти фізичних осіб: 

На спеціальність 187 -Деревообробні та меблеві технології – 2 заяви.  

На спеціальність 205.- Лісове господарство – 3 заяви 

На спеціальність 281 - Публічне управління та адміністрування подана 3 

заяви. 

Всього 36 заяв ( 11- на державне, 17 – денна за оплату, 8 – заочна за оплату) 

     

Для вступу до аспірантури подали заяви наступні особи:  

на денну форму навчання - на держзамовлення 

 

Прізвище, ім΄я по -батькові Спеціальність 

Жмурко Назар Ігорович 051- Економіка  

Кисіль Богдан Миколайович 051- Економіка 

Паславський Юрій Михайлович 122 - Комп’ютерні науки 

Шалапай Вадим 

Володимирович 

133 - Галузеве машинобудування 

Барабаш Богдан Зіновійович 133 - Галузеве машинобудування 

Блящинець Юрій Іванович 133 - Галузеве машинобудування 

Радяк Іван Васильович 133 - Галузеве машинобудування 

Бірук Володимир Сергійович 187 -Деревообробні та меблеві технології 

Курка Роман Романович 187 -Деревообробні та меблеві технології 

Кіндзера Адріан Романович 187 -Деревообробні та меблеві технології 

Кисіль Богдан Миколайович 281 - Публічне управління та 

адміністрування 

- 205 - Лісове господарство 

 

на денну форму навчання - за кошти фізичних осіб: 

 

Прізвище, ім΄я по -батькові Спеціальність 

Король Ігор Миколайович 051- Економіка  

Панчишин Ярослав 

Володимирович 

051- Економіка  

Березюк Володимир Андрійович 122 - Комп’ютерні науки 

Бондарець  Богдан Віталійович 122 - Комп’ютерні науки 

Герус Олег Олександрович 122 - Комп’ютерні науки 

Заячук Тарас Юрійович 122 - Комп’ютерні науки 

Заячук Ярема Юрійович 122 - Комп’ютерні науки 

Мокрицький Андрій Анатолійович 122 - Комп’ютерні науки 

Ратинчук Дмитро Богданович 122 - Комп’ютерні науки 

Рибак Володимир Романович 122 - Комп’ютерні науки 

Рубінський Юрій Валерійович 122 - Комп’ютерні науки 
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Салапак Олег Володимирович 122 - Комп’ютерні науки 

Скиба Юрій Андрійович 122 - Комп’ютерні науки 

Томашко Андрій Петрович 122 - Комп’ютерні науки 

Ямковой Марк Вадимович 122 - Комп’ютерні науки 

Медвідь Любомир 

Володимирович 

187-Деревообробні та меблеві 

технології 

Шелест Юрій Ростиславович 281- Публічне управління та 

адміністрування 

 

на заочну форму навчання за кошти юридичних осіб: 

 

Прізвище, ім΄я по-батькові Спеціальність 

Литвин Ірина Василівна 187- Деревообробні та меблеві 

технології 

Чернецький Орест Миронович 187- Деревообробні та меблеві 

технології 

Тисяк  Василь Васильович 205- Лісове господарство 

Трикур  Василь Васильович 205- Лісове господарство 

Рослюк Олександр Ігорович 205- Лісове господарство 

Чайка Микола Леонідович 281- Публічне управління та 

адміністрування 

Тупіс Андрій Ігорович 281- Публічне управління та 

адміністрування 

Шутяк Софія Володимирівна 281- Публічне управління та 

адміністрування 

 

 Усі вступники своєчасно подали необхідні документи, аналіз яких показав, 

що вони можуть бути допущеними до вступних випробувань прийому до 

аспірантури 2022 року. 

Запропоновано допустити до вступних іспитів всіх претендентів. 

Запропонувати Міністерству освіти і науки України перерозподілити не 

заповнене місце державного замовлення з спеціальності 205 на спеціальність 

281 або 051. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Допустити до вступних іспитів всіх претендентів. Запропонувати 

Міністерству освіти і науки України перерозподілити не заповнене місце 

державного замовлення з спеціальності 205 на спеціальність 281 або 051. 

 

Результати голосування: „За” – 25 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 
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2.2. СЛУХАЛИ: зав. аспірантурою Рубінська О.А. проінформувала, що у 

відповідності до діючого положення, особам які вступають до аспірантури з 

іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра 

(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. 

З метою забезпечення права вступників на отримання вищої освіти на 

третьому освітньому рівні з урахуванням введення правового режиму воєнного 

стану пропонується не призначати додаткового іспиту вступникам в 

аспірантуру 2022 року. 

Запропоновано не призначати додаткового іспиту вступникам в 

аспірантуру 2022 року. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Не призначати додаткового іспиту вступникам в аспірантуру 2022 року. 

 

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

 

3. 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, які поступають виключно на основі мотиваційних листів до участі 

у конкурсному відборі на підставі рішення комісій з розгляду мотиваційних 

листів, які зазначені у протоколах. 

Запропоновано допустити абітурієнтів, які поступають виключно на основі 

мотиваційних листів до участі у конкурсному відборі на підставі рішення 

комісій з розгляду мотиваційних листів, які зазначені у протоколах. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити абітурієнтів, які поступають виключно на основі мотиваційних 

листів 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 ЛСПГ професора Миклуша С.І., 

лиректора ННІ ЕЕМ доцента Диньки П.К. про переводи та поновлення. 

 

3.1. СЛУХАЛИ: Заяву Бублей Софію Валеріївну про переведення на денну 

форму навчання на бюджетній основі по переводу з Запорізького національного 

університету. 
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УХВАЛИЛИ:  

Перевести Бублей Софію Валеріївну на 3 семестр ІІ курсу денної форми 

навчання за спеціальністю 205 Лісове господарство”, за бюджетні кошти, за 

умови погодження ректора Запорізького національного університету та за 

умови складання академічної різниці. 
 

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

3.2. СЛУХАЛИ: Заяву Гут Марії Мирославівни про поновлення на заочну 

форму навчання. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Гут Марію Мирославівну на ІІ курс заочної форми навчання за 

спеціальністю 205 Лісове господарство”, на умовах оплати за навчання, за 

умови доздачі академічної різниці з дисциплін: Фізика (іспит), Основи 

землеробства (залік), Естетика (залік). 
 

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

3.3. СЛУХАЛИ: Заяву Іванової Віри Михайлівни про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Іванову Віру Михайлівну на ІІ курс скороченого терміну заочної 

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

за навчання, без доздач. 

 

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

 

3.4. СЛУХАЛИ: Заяву Клименка Данила Сергійовича про поновлення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Клименка Данила Сергійовича на денну форму навчання за 

спеціальністю 192 “Архітектура та містобудування” на умовах оплати за 

навчання. 

 

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 26.08.2022 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. Яцейко М.Г. 

25. Громяк Ю.О. 

 

 
 


