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ПРОТОКОЛ  № 13 

засідання Приймальної комісії  

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу 

 

15.07.2022 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:   Самойлік Л.Ю. – уповноважена особа з питань  

запобіганню та виявлення корупції 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд звернення до Міністерства освіти і науки України щодо надання 

доступу в ЄДЕБО для коригування місць регіонального замовлення. 

2. Про додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти для вступників до 

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу на основі базової середньої освіти за 

денною формою здобуття освіти. 

3. 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 «Садово-паркове 

господарство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Голову приймальної комісії Реву В.В., який повідомив, що виходячи із кількості 

поданих заяв та фактичної кількості вступників за кожною освітньо-професійною 

програмою, виникла необхідність перерозподілити раніше затверджені Коледжем обсяги 

регіонального замовлення за кожною конкурсною пропозицією в обсягах, що затверджені 

Розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 

10.06.2022 р. № 119, а саме: 

 

Назва 

спеціальності 

Назва 

конкурсної 

пропозиції 

Кількість 

вступників, 

осіб 

Регіональне замовлення, осіб: 

затверджене зміни (+/-) скориговане 

1 2 3 4 5 6 

205 «Лісове 

господарство» 

ЛГ-9 кл. 39 34 +5 39 

ЛГ-11 кл. - 25 -4 21 

ОД-9 кл. 9 10 -1 9 

ОД-11 кл. - 3  3 

ОД-окр «КР» - 1  1 
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1 2 3 4 5 6 

206 «Садово-

паркове 

господарство» 

СПГ-9 кл. 12 17 -5 12 

СПГ-11 кл. - - +5 5 

Разом  60 90 0 90 

 

Для внесення скоригованих обсягів, Коледжу необхідно погодити з Міністерством 

освіти і науки України доступ до бази ЄДЕБО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар Приймальної комісії Рудик А.В., який запропонував 

підтримати дану пропозицію.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Скориговані обсяги регіонального замовлення за відповідними освітньо-

професійними програмами затвердити. 

2. Звернутися із листом до Міністерства освіти і науки України з пропозицією щодо 

надання доступу до коригування в ЄДЕБО місць регіонального замовлення. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Голову приймальної комісії Реву В.В., який повідомив, що виходячи із кількості 

поданих заяв та фактичної кількості вступників за кожною освітньо-професійною 

програмою, є можливість оголосити про додатковий набір для здобуття фахової 

передвищої освіти для вступників до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу на 

основі базової середньої освіти за денною формою здобуття освіти за кошти фізичних або 

юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Рудика А.В., який наголосив, що 

відповідно до п.3 Розділу VІ Правил Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного 

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

комісія своїм рішенням може оголосити такий додатковий набір, але виключно за кошти 

фізичних або юридичних осіб, оскільки за результатами основної сесії вступної кампанії 

є наявні вільні місця в межах ліцензованого обсягу. 

Виступаючий запропонував оголосити додатковий набір для здобуття фахової 

передвищої освіти для вступників до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу на 

основі базової середньої освіти за денною формою здобуття освіти, розробити відповідні 

рекламно-інформаційні матеріали та розмістити їх на офіційному вебсайті Коледжу і в 

соціальних мережах. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Оголосити додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти для 

вступників до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу на основі базової середньої 

освіти за денною формою здобуття освіти, але виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб на вільні місця в межах ліцензованого обсягу. 

2. Розробити відповідні рекламно-інформаційні матеріали та розмістити їх на 

офіційному вебсайті Коледжу і в соціальних мережах. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

15.07.2022 р. відбулося вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з 

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 «Садово-паркове Лісове 

господарство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» групи СПГ-1 (14 осіб). 

Для проходження вступного випробування з’явилося 13 осіб, Оніщук О.А. – не з’явилася. 

Результати вступного випробування наступні: 

 

№ 

з/п 

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

вступника 
Кількість балів 

1 2 3 

1 Волошина Аня Сергіївна 164 

2 Йонка Петро Петрович 142 

3 Калашніков Сергій Сергійович 141 

4 Ковтун Максим Олександрович 166 

5 Козаченко Анастасія Вадимівна 181 

6 Колодяжна Анастасія Артемівна 146 

7 Коломієць Артур Юрійович 144 

8 Ніколаєнко Роман Дмитрович 184 

9 Оніщук Олександра Андріївна не з’явилася 

10 Сердюк Артем Володимирович 134 

11 Сидоренко Ірина Вікторівна 148 

12 Ткаченко Юлія Олегівна 143 

13 Толкачова Аліса Владиславівна 149 

14 Усенко Матвій Олегович 172 

 

 

 




