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ПРОТОКОЛ  № 14 

засідання Приймальної комісії  

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу 

 

16.07.2022 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 надання доступу в ЄДЕБО щодо коригування місць регіонального 

замовлення. 

2. 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». 

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 «Обробка деревини» 

спеціальності 205 «Лісове господарство». 

4. 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 повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали заяви до 

Приймальної  комісії  Коледжу.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Голову приймальної комісії Реву В.В., який повідомив, що після звернення 

Міністерство освіти і науки надало Коледжу згоду та доступ до ЄДЕБО щодо 

коригування місць регіонального замовлення в ЄДЕБО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розмістити скориговані та затверджені обсяги регіонального замовлення за відповідною 

освітньо-професійною програмою на офіційному вебсайті Коледжу і внести його до 

ЄДЕБО. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

Розмістити скоригований обсяг регіонального замовлення на офіційному вебсайті 

Коледжу і внести його до ЄДЕБО. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

16.07.2022 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 «Лісове господарство» 

спеціальності 205 «Лісове господарство» групи ЛГ-2 (11 осіб). Для проходження 

вступного випробування з’явилося 11 осіб. 

Результати вступного випробування наступні: 

 

№ 

з/п 

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

вступника 
Кількість балів 

1 2 3 

1 Назарко Даниїл Валентинович 153 

2 Лимаренко Владислав 

Олександрович  

138 

3 Єфімов Артем Володимирович 137 

4 Зеленський Андрій Сергійович 139 

5 Яшнов Тимофій Олегович 143 

6 Мацько Дмитро Михайлович 152 

7 Кобзар Вадим Ігорович 131 

8 Любич Тимофій Артемович 140 

9 Краснощік Дамір Євгенійович  126 

10 Ринденко Єгор Олександрович 138 

11 Сіряченко Артем Олександрович 144 

 

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: 

Кресюн В.М., член Приймальної комісії, який запропонував офіційно оголосити 

результати індивідуальної усної співбесіди шляхом розміщення відповідних відомостей 

на офіційному вебсайті Коледжу і внести їх до ЄДЕБО. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

Результати вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з 

української мови, яка відбулася 16.07.2022 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-2 (11 осіб) розмістити на офіційному вебсайті Коледжу і внести 

їх до ЄДЕБО. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

16.07.2022 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 «Обробка деревини» 

спеціальності 205 «Лісове господарство» групи ОД-1 (9 осіб). Для проходження 

вступного випробування з’явилося 9 осіб. 

Результати вступного випробування наступні: 

 

№ 

з/п 

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

вступника 
Кількість балів 

1 2 3 

1 Тищук Вадим Русланович 137 

2 Баганець Максим Володимирович 125 

3 Хижняк Олександр Семенович 155 

4 Дарюга Руслан Русланович 145 

5 Андреєнко Єва Вадимівна 144 

6 Мазур Михайло Дмитрович 137 

7 Кожушний Максим Едуардович 138 

8 Малімон Андрій Віталійович 139 

9 Бердюгін Кирило Русланович 127 

 

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. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Кресюн В.М., член Приймальної комісії, який запропонував 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 16.07.2022 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 «Обробка деревини» спеціальності 205 «Лісове господарство» 

групи ОД-1 (9 осіб) розмістити на офіційному вебсайті Коледжу і внести їх до ЄДЕБО. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

в період з 14.07.2022 р. по 16.07.2022 р. від абітурієнтів до Приймальної комісії Коледжу 

надійшла 1 заява:  

 

На конкурсну пропозицію на навчання за денною формою здобуття освіти 

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

основі повної загальної (профільної) середньої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» - 1 

заява: 

 

14.07.2022 року – 1 заява – це вступник, який не планував здавати національний 

мультипредметний тест, але має право складати вступне випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди з української мови та брати участь у конкурсному 

відборі 

1. Столяров  Вадим Юрійович 

 

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 вступника. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кушніренко О.А., член Приймальної комісії, яка запропонувала допустити його 

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

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

на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за кожною конкурсною  




