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ПРОТОКОЛ № 33 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 17 вересня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

Присутні: 24 члени Приймальної комісії (список додається до протоколу) 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження протоколів апеляційної комісії з фахових іспитів для 

вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра. 

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

 

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

протоколів комісій з розгляду мотиваційних листів. 

    Доповідають директори ННІ. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів апеляційної комісії. 

Доповідав голова апеляційної комісії університету, професор Лавний В.В. 

Він проінформував, що надійшло 2 заяви на апеляцію від абітурієнтів, які 

проходили фаховий іспит для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: 

Заяву абітурієнта Микитина Андрія Ярославовича про перегляд роботи з 

фахового іспиту за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” на здобуття 

освітнього ступеня магістра. 

Голова апеляційної комісії професор Лавний В.В. доповів, що розгляд 

результатів виконання фахового іспиту Микитина Андрія Ярославовича 

вважати таким, що відповідає виставленій оцінці. Апеляційна комісія 

одноголосно ухвалила результат абітурієнта Микитина Андрія Ярославовича 

вважати таким, що відповідає виставленій оцінці. 

 

1.2. СЛУХАЛИ: 

Заяву абітурієнтки Кіцери Іванни Миронівни про перегляд роботи з 

фахового іспиту за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” на здобуття 

освітнього ступеня магістра. 
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Голова апеляційної комісії професор Лавний В.В. доповів, що розгляд 

результатів виконання фахового іспиту Кіцери Іванни Миронівни показав 

наявність технічної помилки під час внесення абітурієнткою відповідей в 

екзаменаційний талон щодо питань 8, 11. У зв’язку з цим комісія пропонує 

додати абітурієнтці Кіцері І.М. за 8 питання 3 бали, за 11 питання 4 бали. 

Загальна сума балів у абітурієнтки Кіцери І.М. становитиме 163 +7 = 170 балів. 

Апеляційна комісія одноголосно ухвалила додати абітурієнтці Кіцері Іванні 

Миронівні 7 балів та встановити сумарний бал 170 балів. 

Запропоновано затвердити протоколи апеляційної комісії. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити протоколи апеляційної комісії. 

 

Результати голосування: „За” – 24; „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” – 24 „Проти” – немає; „Утримались” – немає. 

 

 

Голова Приймальної комісії                             Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

 

Відповідальний секретар                                   Михайло БУРДЯК 
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Список присутніх членів Приймальної комісії на засіданні 17.09.2022 р. 

 

1. Загорський В.С.  

2. Сушинський О.І. 

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. Рубінська О.А. 

13. Козак Р.О.  

14. Дадак Р.М.  

15. Липчей М.С. 

16. Гординська Н.Б.  

17. Прусак В.Ф. 

18. Рудько І.М.  

19. Бойко Р.М.  

20. Кисіль Б.М. 

21. Шишук С.Ю.  

22. Шквирко Ю.І.  

23. Мазурак Ю.П. 

24. Лончук В.А. 

 

 
 


