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ПРОТОКОЛ  № 12 

засідання Приймальної комісії  

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу 

 

14.07.2022 р.         м. Лубни 

 

Присутні голова комісії:  Рева В.В. 

  члени комісії: Рудик А.В. 

          Литвиненко О.М. 

     Турченко Т.В. 

    Кушніренко О.А. 

          Кресюн В.М. 

запрошені:   Махно С.С. 

Самойлік Л.Ю. – уповноважена особа з питань  

запобіганню та виявлення корупції 

 

Порядок денний: 

1. Про результати індивідуальної усної співбесіди вступників до Лубенського 

лісотехнічного фахового коледжу на навчання за денною формою здобуття освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на основі 

базової середньої освіти за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» 

спеціальності 205 «Лісове господарство». 

2. Про реєстрацію та допуск вступників до участі у конкурсному відборі на 

навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою здобуття 

освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» 

на основі базової середньої освіти, які подали заяви до Приймальної  комісії  Коледжу.  

3. Про затвердження загального списку вступників з базовою середньою освітою, 

які допущені до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Коледжу за 

денною формою здобуття освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня 

«Фахового молодшого бакалавра» за відповідними освітньо-професійними програмами 

(до складання вступних випробувань), які подали заяви до Приймальної комісії 

Коледжу.  

4. Про «закриття» Журналу реєстрації поданих заяв вступниками з базовою 

середньою освітою, які допущені до участі у конкурсному відборі для вступу на 

навчання до Коледжу за денною формою навчання для здобуття освітньо-професійного 

ступеня «Фахового молодшого бакалавра» за відповідними освітньо-професійними 

програмами. 

5. Про розгляд листа Міністерства освіти і науки України від 13.07.2022 р.           

№ 1/7885-22 «Про форми документів». 

6. Про розгляд листа Міністерства освіти і науки України від 12.07.2022 р.           

№ 1/7834-22 «Про визнання документів про освіту». 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Рудика А.В., який повідомив, що 

14.07.2022 р. відбулося вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з 
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української мови для вступників до Коледжу за денною формою навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на основі базової 

середньої освіти за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» 

спеціальності 205 «Лісове господарство» групи ЛГ-1 (30 осіб). Для проходження 

вступного випробування з’явилося 29 осіб, Педько А.О. – не з’явилася. 

Результати вступного випробування наступні: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) 

вступника 
Кількість балів 

1 2 3 

1 Голобородько Дмитро Володимирович 150 

2 Лисак Ярослав Юрійович 140 

3 Басенко Артем Юрійович 138 

4 Голод Олексій Андрійович 151 

5 Рибалко Владислав Геннадійович 160 

6 Чижмовський Кирил Ігорович 130 

7 Мураш Ростислав Юрійович 145 

8 Помазан Олександр Володимирович 143 

9 Лимаренко Данііл Вікторович 161 

10 Божко Денис Юрійович 149 

11 Придатченко Дмитро Олександрович 145 

12 Німич Кирило Олегович 159 

13 Цигибко Олександр Віталійович 165 

14 Воблий Роман Анатолійович 153 

15 Космина Софія Олександрівна 170 

16 Мироненко Ярослав Олександрович 144 

17 Лігай Артем Олександрович 135 

18 Педько Анна Олегівна не з’явилася 

19 Дем’янець Денис Сергійович 132 

20 Лебідь Максим Станіславович 148 

21 Підпалий Олександр Віталійович 130 

22 Чернявський Андрій Олександрович 128 

23 Новоселець Ерік Володимирович 130 

24 Кріль Станіслав Анатолійович 137 

25 Костюкевич Ярослав Миколайович 156 

26 Шаповал Максим Анатолійович 129 

27 Кривуненко Ростислав Романович 136 

28 Сальнік Ростислав Миколайович 129 

29 Бондаренко Олександр Станіславович 141 

30 Назаренко Карина Леонідівна 158 
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ВИСТУПИЛИ: 

Литвиненко О.М., член Приймальної комісії, який наголосив, що відповідно до 

п.10 та п.11 Розділу VІII Правил Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного 

фахового коледжу для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році, Приймальна 

комісія розглянула відомості щодо результатів вступних випробувань. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Турченко Т.В., член Приймальної комісії, яка запропонувала офіційно оголосити 

результати індивідуальної усної співбесіди шляхом розміщення відповідних відомостей 

на офіційному вебсайті Коледжу і внести їх до ЄДЕБО. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За – «6», проти – «0», утримались – «0». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Результати вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з 

української мови, яка відбулася 14.07.2022 р., вступників до Коледжу на навчання за 

денною формою здобуття освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня 

«Фахового молодшого бакалавра» на основі базової середньої освіти за освітньо-

професійною програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове 

господарство» групи ЛГ-1 (30 осіб) розмістити на офіційному вебсайті Коледжу і внести 

їх до ЄДЕБО. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Рудика А.В., який повідомив, що 

в період з 12.07.2022 р. по 14.07.2022 р. від абітурієнтів до Приймальної комісії Коледжу 

надійшло 9 заяв:  

 

На конкурсну пропозицію на навчання за денною формою здобуття освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на 

основі базової середньої освіти за освітньо-професійною програмою «Лісове 

господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» - 3 заяви: 

 

12.07.2022 року – 3 заяви 

1. Краснощік Дамір  Євгенійович 

2. Ринденко  Єгор  Олександрович 

3. Сіряченко Артем Олександрович 

 

На конкурсну пропозицію на навчання за денною формою здобуття освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на 

основі базової середньої освіти за освітньо-професійною програмою «Обробка 

деревини» спеціальності 205 «Лісове господарство» - 2 заяви: 
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12.07.2022 року – 1 заява 

1. Бердюгін  Кирило Русланович 

 

14.07.2022 року – 1 заява 

1. Голобородько Дмитро Володимирович 

 

На конкурсну пропозицію на навчання за денною формою здобуття освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на 

основі базової середньої освіти за освітньо-професійною програмою «Садово-

паркове господарство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» - 4 заяви:      

 

12.07.2022 року – 2 заяви 

1. Сердюк Артем Володимирович 

2. Оніщук Олександра Андріївна 

 

14.07.2022 року – 2 заяви 

1. Голобородько Дмитро Володимирович 

2. Назаренко Карина Леонідівна 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Литвиненко О.М., член Приймальної комісії, який наголосив, що відповідно до 

п.11 Розділу VII Правил Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового 

коледжу для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році, Приймальна комісія 

розглянула подані заяви та надані документи вступників. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кушніренко О.А., член Приймальної комісії, яка запропонувала допустити їх до 

участі у конкурсному відборі на навчання до Коледжу за денною формою здобуття 

освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» 

на основі базової середньої освіти за кожною конкурсною пропозицією за відповідними 

освітньо-професійними програмами. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За – «6», проти – «0», утримались – «0». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вступників, заяви яких зареєстровані в ЄДЕБО та роздруковані Приймальною 

комісією, допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до 

Коледжу за денною формою здобуття освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на основі базової середньої освіти за 

конкурсною пропозицією освітньо-професійної програми «Лісове господарство» 

спеціальності 205 «Лісове господарство»: 

 

1. Краснощік Дамір  Євгенійович 

2. Ринденко  Єгор  Олександрович 
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3. Сіряченко Артем Олександрович 

 

2. Вступників, заяви яких зареєстровані в ЄДЕБО та роздруковані Приймальною 

комісією, допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до 

Коледжу за денною формою здобуття освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на основі базової середньої освіти за 

конкурсною пропозицією освітньо-професійної програми «Обробка деревини» 

спеціальності 205 «Лісове господарство»: 

 

1. Бердюгін  Кирило Русланович 

2. Голобородько Дмитро Володимирович 

 

3. Вступників, заяви яких зареєстровані в ЄДЕБО та роздруковані Приймальною 

комісією, допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до 

Коледжу за денною формою здобуття освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на основі базової середньої освіти за 

конкурсною пропозицією освітньо-професійної програми «Садово-паркове 

господарство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»: 

1. Голобородько Дмитро Володимирович 

2. Назаренко Карина Леонідівна 

3. Оніщук  Олександра Андріївна 

4. Сердюк   Артем Володимирович 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Рудика А.В., який повідомив, що 

в період з 30.06.2022 р. до 18:00 год. 14.07.2022 р. від абітурієнтів з базовою середньою 

освітою до Приймальної комісії Коледжу надійшло 75 заяв:  

 

На конкурсну пропозицію на навчання за денною формою здобуття освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на 

основі базової середньої освіти за освітньо-професійною програмою «Лісове 

господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» - 43 заяви: 

 

1. Божко Денис Юрійович 

2. Лисак Ярослав Юрійович  

3. Голобородько Дмитро Володимирович 

4. Басенко Артем Юрійович 

5. Голод Олексій Андрійович 

6. Рибалко Владислав Геннадійович 

7. Чижмовський Кирил Ігорович 

8. Мураш Ростислав Юрійович 

9. Лимаренко Данііл Вікторович 

10. Помазан Олександр Володимирович 

11. Придатченко Дмитро Олександрович 

12. Німич Кирило Олегович 

13. Цигибко Олександр Віталійович 

14. Воблий Роман Анатолійович 

15. Космина Софія Олександрівна 

16. Мироненко Ярослав Олександрович 

17. Лігай Артем Олександрович 

18. Педько Анна Олегівна 

19. Дем’янець Денис Сергійович 

20. Лебідь Максим Станіславович 

21. Баганець Максим Володимирович 

22. Підпалий Олександр Віталійович 
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23. Чернявський Андрій Олександрович 

24. Кріль Станіслав Анатолійович 

25. Новоселець Ерік Володимирович 

26. Костюкевич Ярослав Миколайович 

27. Шаповал Максим Анатолійович 

28. Сальнік Ростислав Миколайович 

29. Кривуненко Ростислав Романович 

30. Бондаренко Олександр Станіславович 

31. Назаренко Карина Леонідівна 

32. Єфімов Артем  Володимирович 

33. Калашніков Сергій Сергійович 

34. Назарко Даниїл Валентинович 

35. Лимаренко Владислав Олександрович 

36. Яшнов Тимофій Олегович 

37. Зеленський Андрій Сергійович 

38. Мацько Дмитро Михайлович 

39. Кобзар Вадим Ігорович 

40. Любич Тимофій Артемович 

41. Краснощік Дамір Євгенійович 

42. Ринденко Єгор Олександрович 

43. Сіряченко Артем Олександрович 

 

На конкурсну пропозицію на навчання за денною формою здобуття освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на 

основі базової середньої освіти за освітньо-професійною програмою «Обробка 

деревини» спеціальності 205 «Лісове господарство» - 12 заяв: 

 

1. Тищук Вадим Русланович 

2. Хижняк Олександр Семенович 

3. Баганець Максим Володимирович 

4. Дарюга Руслан Русланович 

5. Коломієць Артур Юрійович 

6. Божко Денис Юрійович 

7. Андреєнко Єва Вадимівна 

8. Мазур Михайло Дмитрович 

9. Кожушний Максим Едуардович 

10. Малімон Андрій Віталійович 

11. Бердюгін Кирило Русланович 

12. Голобородько  

      Дмитро Володимирович 

 

На конкурсну пропозицію на навчання за денною формою здобуття освіти 

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на 

основі базової середньої освіти за освітньо-професійною програмою «Садово-

паркове господарство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» - 20 заяв:      

 

1. Ніколаєнко Роман Дмитрович 

2. Усенко Матвій Олегович 

3. Волошина Анна Сергіївна 

4. Ковтун Максим Олександрович 

5. Мураш Ростислав Юрійович 

6. Помазан Олександр Володимирович 

7. Коломієць Артур Юрійович 

8. Козаченко Анастасія Вадимівна 

9. Колодяжна Анастасія Артемівна 

10. Андреєнко Єва  Вадимівна 

11. Ткаченко Юлія Олегівна 

12. Бондаренко Олександр Станіславович 

13. Йонка Петро Петрович 

14. Толкачова Аліса Владиславівна 

15. Калашніков Сергій Сергійович 

16. Сидоренко Ірина Вікторівна 

17. Сердюк Артем Володимирович 

18. Оніщук Олександра Андріївна 

19. Голобородько  

       Дмитро Володимирович 

20. Назаренко Карина Леонідівна 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Литвиненко О.М., член Приймальної комісії, який наголосив, що відповідно до 

п.11 Розділу VII Правил Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового 
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коледжу для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році, Приймальна комісія 

вчасно розглядала подані заяви та надані документи вступників за період з 30.06.2022 р. 

до 18:00 год. 14.07.2022 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кушніренко О.А., член Приймальної комісії, яка запропонувала затвердити 

списки абітурієнтів, які подали заяви для участі у конкурсному відборі на навчання до 

Коледжу за денною формою здобуття освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на основі базової середньої освіти за кожною 

конкурсною пропозицією за відповідними освітньо-професійними програмами та 

допустити до складання вступного випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди з української мови. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За – «6», проти – «0», утримались – «0». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Списки абітурієнтів, які подали заяви для участі у конкурсному відборі на 

навчання до Коледжу за денною формою здобуття освіти для здобуття освітньо-

професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на основі базової середньої 

освіти за кожною конкурсною пропозицією за відповідними освітньо-професійними 

програмами та допустити до складання вступного випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди з української мови. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Рудика А.В., який повідомив, що 

в період з 30.06.2022 р. до 18:00 год. 14.07.2022 р. до Приймальної комісії Коледжу 

надійшло 75 заяв від абітурієнтів з базовою середньою освітою, персональні дані яких 

занесені до Журналів реєстрації вступників у 2022 році за відповідними освітньо-

професійними програмами та спеціальностями:  
 

- на освітньо-професійну програму «Лісове господарство» спеціальності     

205 «Лісове господарство» - 43 заяви; 

- на освітньо-професійну програму «Обробка деревини» спеціальності          

205 «Лісове господарство» - 12 заяв; 

- на освітньо-професійну програму «Садово-паркове господарство» 

спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» - 20 заяв. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Литвиненко О.М., член Приймальної комісії, який наголосив, що у зв’язку із 

закінченням строків прийому заяв та документів відповідно до п.2 Розділу VI Правил 

Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу для здобуття 

фахової передвищої освіти в 2022 році, Приймальна комісія має «закрити» Журнал 

реєстрації поданих заяв вступниками з базовою середньою освітою, які допущені до 



8 

 

участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Коледжу за денною формою 

здобуття освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого 

бакалавра» за відповідними освітньо-професійними програмами та спеціальностями. 

Виступаючий запропонував «закрити» Журнал реєстрації поданих заяв 

вступниками з базовою середньою освітою, які допущені до участі у конкурсному 

відборі для вступу на навчання до Коледжу за денною формою здобуття освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» за 

названими вище відповідними освітньо-професійними програмами та спеціальностями. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За – «6», проти – «0», утримались – «0». 

 

УХВАЛИЛИ: 

«Закрити» Журнал реєстрації поданих заяв вступниками з базовою середньою 

освітою, які допущені до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до 

Коледжу за денною формою здобуття освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня «Фахового молодшого бакалавра» за названими вище відповідними освітньо-

професійними програмами та спеціальностями. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Голову Приймальної комісії Реву В.В., який ознайомив присутніх із листом 

Міністерства освіти і науки України від 13.07.2022 р. № 1/7885-22 «Про форми 

документів». В цьому листі Міністерство освіти і науки України доводить до відому 

приймальні комісії закладів фахової передвищої освіти про затвердження Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23.06.2022 р. № 583 «Про затвердження форм 

документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти» форми 

документів, що застосовуються при вступі у 2022/2022 навчальному році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рудик А.В.. – відповідальний секретар Приймальної комісії, який повідомив, що 

відповідні інформаційні матеріали із додатками роздруковані і доведені до членів 

Приймальної комісії та запропонував використовувати їх у подальшій діяльності. 

 

УХВАЛИЛИ: 

При проведенні вступної кампанії користуватись формами документів, які 

доведені Міністерством освіти і науки України. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Голову Приймальної комісії Реву В.В., який ознайомив присутніх із листом 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2022 р. № 1/7834-22 «Про визнання 

документів про освіту» щодо призупинення прийому документів про освіту, виданих 

громадянам Російської Федерації або Республіки Білорусь закладами освіти цих країн, 

окрім тих, які отримали в Україні статус біженця або особи, яка потребує додаткового  




