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ПРОТОКОЛ № 23 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 29 серпня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

Присутні: 26 членів Приймальної комісії (список додається до протоколу) 

Запрошені: провідний фахівець - уповноважений з антикорупційної 

діяльності Цип'ящук А.Є. 

 

Порядок денний: 

 

1.  Про рекомендацію до зарахування на навчання на місця державного 

замовлення та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на 

освітній ступінь бакалавра. 

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. 

 

1. СЛУХАЛИ: 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. інформацію про 

рекомендацію до зарахування на навчання на місця державного замовлення та 

оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі НМТ, 

ЗНО, вступних іспитів (у тому числі за квотами-1). Вони проінформували, що 

надійшли списки за широким конкурсом рекомендованих до зарахування на 

навчання на місця державного замовлення. (Списки рекомендованих вступників 

додається до протоколу) 

Запропоновано прийняти до відома списки рекомендованих на навчання на 

місця державного замовлення та оприлюднити рейтинговий список вступників, 

які вступають на основі НМТ, ЗНО, вступних іспитів (у тому числі за квотами-

1). 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти до відома списки рекомендованих до зарахування на навчання на 

місця державного замовлення та оприлюднити рейтинговий список вступників, 

які вступають на основі НМТ, ЗНО, вступних іспитів у тому числі за квотами-1. 

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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Результати голосування: „За” – 26; „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 

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

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію директора ННІ ДКТД професора 

Маєвського В.О., директора ННІ ІМАКІТ професора Ребезнюка І.Т., директора 

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

 

3.1. СЛУХАЛИ: Заяву Стасишина Владислава Володимировича про 

поновлення на денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Стасишина Владислава Володимировича на 3 семестр ІІ курсу 

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

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

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

3.2. СЛУХАЛИ: Заяву Ільківа Андрія Віталійовича про поновлення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Ільківа Андрія Віталійовича на 3 семестр ІІ курсу заочної форми, 

повного терміну навчання за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”, на 

умовах оплати за навчання, за умови доздачі академічної різниці з дисциплін: 
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Електротехніка та електроніка (залік), Алгоритми та структури даних (іспит), 

Операційні системи (залік). 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.3. СЛУХАЛИ: Заяву Павлика Сергія Васильовича про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Павлика Сергія Васильовича на 3 семестр ІІ курсу заочної 

форми, повного терміну навчання за спеціальністю 187 “Деревообробні та 

меблеві технології поновити”, на умовах оплати за навчання, за умови доздачі 

академічної різниці з дисципліни Технології клеєних матеріалів (КП). 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.4. СЛУХАЛИ: Заяву Магаль Наталії Мирославівни про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Магаль Наталію Мирославівну на 5 семестр ІІІ курсу заочної 

форми, повного терміну навчання за спеціальністю 187 “Деревообробні та 

меблеві технології ”, на умовах оплати за навчання, за умови доздачі 

академічної різниці з дисциплін: Хімія (загальна хімія, органічна хімія) (залік), 

Хімія деревини (залік). 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.5. СЛУХАЛИ: Заяву Боднара Віталія-Богдана Ігоровича про переведення 

на денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Боднара Віталія-Богдана Ігоровича на 3 семестр ІІ курсу денної 

форми, скороченого терміну навчання за спеціальністю 126 “Інформаційні 

системи та технології”, на умовах оплати за навчання, за умови доздачі 

Проектно-технологічної практики (згідно індивідуального навчального плану). 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 
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3.6. СЛУХАЛИ: Заяву Ковальського Олексія Руслановича про поновлення 

на денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Ковальського Олексія Руслановича на ІІ курс денної форми, 

скороченого терміну навчання за спеціальністю 151 “Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології”, на умовах оплати за навчання, за умови 

ліквідації академічної різниці з таких дисциплін: Теорія інформації та 

кодування (іспит), Гідро і пневмоавтоматика (залік), Україна в Європі та світі 

(залік). 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.7. СЛУХАЛИ: Заяву Сусяка Андрія Ігоровича про поновлення на денну 

форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Сусяка Андрія Ігоровича на ІІІ курс денної форми, повного 

терміну навчання за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-

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

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.8. СЛУХАЛИ: Заяву Корпана Дмитра Васильовича про поновлення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Корпана Дмитра Васильовича на ІІІ курс денної форми, повного 

терміну навчання за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”, на умовах 

оплати за навчання, за умови доздачі академічної заборгованості з дисципліни 

Теорія механізмів і машин (КП, іспит). 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

 

3.9. СЛУХАЛИ: Заяву Мельничука Валентина Валентиновича про 

переведення на денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  
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Перевести Мельничука Валентина Валентиновича на ІІІ курс денної форми 

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

доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.10. СЛУХАЛИ: Заяву Бицької Діани Тарасівни про переведення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Перевести Бицьку Діану Тарасівну на ІІ курс заочної форми навчання за 

спеціальністю 101 “Екологія”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.11. СЛУХАЛИ: Заяву Баля Назара Володимировича про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Баля Назара Володимировича на ІІІ курс заочної форми навчання 

за спеціальністю 101 “Екологія”, на умовах оплати за навчання, без доздач. 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.12. СЛУХАЛИ: Заяву Папинчяк Наталії Ігорівни про поновлення на 

денну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Папинчяк Наталію Ігорівну на 5 семестр ІІІ курсу денної форми 

навчання за спеціальністю 051 “Економіка”, на умовах оплати за навчання, за 

умови доздачі академічної різниці з 3-х дисциплін. 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.13. СЛУХАЛИ: Заяву Кулика Мар’яна Ростиславовича про поновлення 

на денну форму навчання. 

 

 

 



6 
 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Кулика Мар’яна Ростиславовича на 3 семестр ІІ курсу денної 

форми навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент”, ОП “Менеджмент ЗЕД” 

на умовах оплати за навчання, за умови доздачі академічної різниці з 3-х 

дисциплін. 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.14. СЛУХАЛИ: Заяву Турковид Олесі Володимирівни про поновлення 

на заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Турковид Олесю Володимирівну на 3 семестр ІІ курсу заочної 

форми навчання за спеціальністю 073 “Менеджмент”, ОП “Менеджмент ЗЕД” 

на умовах оплати за навчання, за умови доздачі академічної різниці з 3-х 

дисциплін. 

 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

3.15. СЛУХАЛИ: Заяву Липецького Миколи Івановича про поновлення на 

заочну форму навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Поновити Липецького Миколу Івановича на VІ курс заочної форми 

навчання за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” на умовах оплати 

за навчання, за умови ліквідації академічної різниці з таких дисциплін: 

Експлуатаційні випробування лісових машин (іспит), Методологія наукових 

досліджень процесів галузі (іспит). 

 

 

Результати голосування: „За” – 26 „Проти” – немає; „Утримались” – 

немає. 

 

 

Голова Приймальної комісії                             Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

 

Відповідальний секретар                                   Михайло БУРДЯК 
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Список присутніх членів Приймальної комісії на засіданні 29.08.2022 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. Мазурак Ю.П. 

25. Яцейко М.Г. 

26. Громяк Ю.О. 

 

 
 


