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ПРОТОКОЛ № 36 

засідання Приймальної комісії 

Національного лісотехнічного університету України 

від 24 вересня 2022 року 

 

Головуючий засідання: Загорський В.С. 

Секретар: Бурдяк М.Р. 

Присутні: 23 члени Приймальної комісії (список додається до протоколу) 

 

Порядок денний: 

1. Про виконання вимог Правил прийому для зарахування на навчання за 

державним замовленням для осіб, які вступають на навчання для здобуття 

освітнього ступеня магістра. 

Доповідають директори ННІ 

 

2.  Про надходження заяв у додатковому наборі до університету для вступу 

на денну і заочну форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

кошти фізичних або юридичних осіб. 

Доповідає відповідальний секретар ПК доцент Бурдяк М.Р. 

 

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

протоколів комісій з розгляду мотиваційних листів. 

    Доповідають директори ННІ. 

 

4. Про допуск абітурієнтів до участі у творчому конкурсі, індивідуальній усній 

співбесіді, для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в 

додатковому наборі. 

    Доповідають директори ННІ 

 

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 

закінчення терміну виконання вступниками вимог до зарахування на місця за 

державним або регіональним замовленням. 

Вони зазначили, що 24.09.2022 р о 18.00 год. закінчився термін виконання 

вступниками вимог до зарахування на місця за державним або регіональним 

замовленням. Не всі вступники, які були рекомендовані до зарахування за 

державним замовленням виконали вимоги до зарахування.  

Запропоновано інформацію директорів ННІ прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 
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УХВАЛИЛИ: 

Інформацію директорів навчально-наукових інститутів прийняти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Підсумкову інформацію відповідального секретаря 

Приймальної комісії доцента Бурдяка М.Р. про надходження заяв у додатковому 

наборі до університету для вступу на денну і заочну форми навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб. 

Загалом було подано на денну та заочну форми навчання 459 заяв.  

Запропоновано інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

доцента Бурдяка М.Р. прийняти до відома. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії доцента 

Бурдяка М.Р. прийняти до відома. 

 

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

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію про допуск вступників до участі у творчому 

конкурсі, індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра в додатковому наборі.   

4.1 СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЛСПГ професора Миклуша С.І. прошу 

допустити до участі у творчому конкурсі, для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю:  

191 „Архітектура та містобудування”:  
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Лізогуба Дмитра Павловича;  
Слючарчик Наталію Романівну. 

Перезарахувати творчий конкурс вступникам, які малювали в основному 

наборі та з технічних причин не змогли подати заяви на вступ в основному 

наборі, а саме: Карпінчик Крістіні Юріївні, Сащак Анастасії Михайлівні. 

Запропоновано допустити зазначених осіб до участі у творчому конкурсі та 

перезарахувати результати творчого конкурсу з основного набору для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в додатковому наборі. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити зазначених осіб до участі у творчому конкурсі та перезарахувати 

результати творчого конкурсу з основного набору для вступу на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра в додатковому наборі 

 

Результати голосування: „За” – 23, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

4.2 СЛУХАЛИ: Директора ННІ ДКТД професора Маєвського В.О. прошу 

допустити до участі в у творчому конкурсі, індивідуальній усній співбесіді для 

вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальностями: 

022 „Дизайн” 

Творчий конкурс: 

Божик Андріану Русланівну; 

Юрків Марію Іванівну; 

Лізогуба Дмитра Павловича; 

Коружинець Роксолану Ігорівну; 

Безкоровайний Павла Віталійовича; 

Решетівськиог Максима Руслановича; 

Богач Вікторію Генадіївну; 

Старостіну Владиславу Василівну; 

Решетівського Максима Руслановича; 

Стельмах Анну Іванівну. 

Перезарахувати творчий конкурс вступникам, які малювали в основному 

наборі та з технічних причин не змогли подати заяви на вступ в основному 

наборі, а саме: Вовк Єлизаветті Андріївні, Лущик Вікторії Сергіївні, Бусько 

Дмитру Вячеславовичу, Гах Василині Ігорівні. 

Будівництво та цивільна інженерія (ПЗСО) 

Марковець Микола Ісакович – 109 пільга. 

Запропоновано допустити зазначених осіб до участі у  творчому конкурсі, 

індивідуальній усній співбесіді та перезарахувати результати творчого конкурсу 
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з основного набору для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра в додатковому наборі. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити зазначених осіб до участі у творчому конкурсі, індивідуальній 

усній співбесіді та перезарахувати результати творчого конкурсу з основного 

набору для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в 

додатковому наборі. 

 

Результати голосування: „За” – 23, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

4.3. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ІМАКІТ професора Ребезнюка І.Т. прошу 

допустити до участі в індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра в додатковому наборі за спеціальністю: 

Галузеве машинобудування (МС, денна):  

Короля Олександра Романовича – 103 пільга; 

Галузеве машинобудування (МС, заочна;) 

Селюченка Максима Ігоровича – 103 пільга. 

Запропоновано допустити зазначених осіб до участі у індивідуальній усній 

співбесіді для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в 

додатковому наборі. 

 

Інших пропозицій не надходило 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити зазначених осіб до участі у індивідуальній усній співбесіді для 

вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в додатковому 

наборі. 

 

Результати голосування: „За” – 23, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

4.4. СЛУХАЛИ: Директора ННІ ЕЕМ доцента Диньку П.К. прошу 

допустити до участі в індивідуальній усній співбесіді для вступу на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра в додатковому наборі за спеціальністю: 

Облік і оподаткування (МС, заочна): 

Марковець Наталія Юріївна – 109 пільга; 

Іллюк Ірина Юріївна – 109 пільга. 

Запропоновано допустити зазначених осіб до участі у індивідуальній усній 

співбесіді для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в 

додатковому наборі. 
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Інших пропозицій не надходило 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити зазначених осіб до участі у індивідуальній усній співбесіді для 

вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в додатковому 

наборі. 

 

Результати голосування: „За” – 23, „Проти” – немає, „Утримались” – немає. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії                             Володимир ЗАГОРСЬКИЙ 

 

 

 

Відповідальний секретар                                   Михайло БУРДЯК 
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Список присутніх членів Приймальної комісії на засіданні 24.09.2022 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. 

 

 
 


