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ПРОТОКОЛ  № 15 

засідання Приймальної комісії  

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу 

 

18.07.2022 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 результати розгляду копій документів, що засвідчують підстави для 

отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі, 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 відповідними освітньо-професійними програмами та 

спеціальностями. 

2. Про формування рейтингових списків вступників з базовою середньою освітою, 

які вступають на навчання до Коледжу за денною формою здобуття освіти для здобуття 

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

випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з української мови із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на основі конкурсного балу за кожною конкурсною 

пропозицією (за відповідними освітньо-професійними програмами). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

до Приймальної комісії надійшли копії документів, що засвідчують підстави для 

отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі: 

 

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»: 

1. Бондаренко Олександр Станіславович 

2. Мацько  Дмитро Михайлович 

 

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»: 
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1. Дарюга Руслан Русланович 

 

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»: 

 

1. Бондаренко Олександр Станіславович 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Правил Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу для 

здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році, Приймальна комісія розглянула копії 

документів вступників Бондаренка О.С., Мацька Д.М. та Дарюги Р.Р., що засвідчують 

підстави для отримання ними спеціальних умов участі в конкурсному відборі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кресюн В.М., член Приймальної комісії, який наголосив на тому, що вступники, 

які претендували на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу для 

здобуття фахової передвищої освіти, надали всі необхідні копії підтверджуючих 

документів, які засвідчують пільгові категорії та запропонував при формуванні 

рейтингових списків врахувати ці особливості, відповідно до п.1 розділу Х Правил 

Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу для здобуття 

фахової передвищої освіти в 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вступників, які підтвердили спеціальні умови участі у конкурсному відборі під 

час 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» та надали весь пакет копій 

підтверджуючих документів, розмістити при формуванні рейтингових списків 

відповідно до п.1 розділу Х Правил Прийому на навчання до Лубенського 

лісотехнічного фахового коледжу для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році: 

 

1. Мацько  Дмитро Михайлович 

2. Бондаренко Олександр Станіславович 

2. Вступників, які підтвердили спеціальні умови участі у конкурсному відборі під 

час 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 
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деревини» спеціальності 205 «Лісове господарство» та надали весь пакет копій 

підтверджуючих документів, розмістити при формуванні рейтингових списків 

відповідно до п.1 розділу Х Правил Прийому на навчання до Лубенського 

лісотехнічного фахового коледжу для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році: 

 

1. Дарюга Руслан Русланович 

 

3. Вступників, які підтвердили спеціальні умови участі у конкурсному відборі під 

час 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» та надали весь 

пакет копій підтверджуючих документів, розмістити при формуванні рейтингових 

списків відповідно до п.1 розділу Х Правил Прийому на навчання до Лубенського 

лісотехнічного фахового коледжу для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році: 

 

1. Бондаренко Олександр Станіславович 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Голову Приймальної комісії Реву В.В., який повідомив, що відповідно до 

підпункту 3 пункту 2 розділу VІ Правил Прийому на навчання до Лубенського 

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

вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з української мови 

відбулися у визначені терміни та за їх результатами сформовані рейтингові списки 

вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною 

пропозицією. 

 Серед вступників за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» є 

дитина, яка позбавлена батьківського піклування та дитина з інвалідністю  до 18 років, 

які за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди мають право на 

першочерговість при формуванні рейтингових списків вступників (відповідно до 

підпункту 1 пункту 1 розділу Х Правил Прийому на навчання до Лубенського 

лісотехнічного фахового коледжу для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році). 

Серед вступників за освітньо-професійною програмою «Обробка деревини» є 

дитина з інвалідністю  до 18 років, яка за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди має право на першочерговість при формуванні 

рейтингових списків вступників (відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу Х Правил 

Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу для здобуття 

фахової передвищої освіти в 2022 році). 

Серед вступників за освітньо-професійною програмою «Садово-паркове 

господарство» є дитина з інвалідністю  до 18 років, яка за результатами позитивної 

оцінки індивідуальної усної співбесіди має право на першочерговість при формуванні 

рейтингових списків вступників (відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу Х Правил 

Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу для здобуття 

фахової передвищої освіти в 2022 році). 
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Крім того, особи, зареєстровані у селах та які здобули у рік вступу базову 

середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал 

множиться на сільський коефіцієнт що дорівнює 1,05 (підпункт 4 пункту 4 розділу VIII 

Правил прийому).  

У зв’язку з цим рейтинговий список має наступні конкурсні бали: 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ 
 

до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»  

на основі базової середньої освіти за освітньо-професійною програмою  

«Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство»  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові (при наявності) 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Ознака підстав для 

зарахування 
Примітка  

1 2 3 4 5 

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі  

(розділ ІХ Правил прийому до Коледжу) 

1 Мацько Дмитро Михайлович 152 
діти, позбавлені 

батьківського піклування 
абзац 6 п. 2 

2 Бондаренко Олександр Станіславович 148 
діти з інвалідністю  

до 18 років 
абзац 14 п. 2 

Загальні умови участі в конкурсному відборі 

3 Космина Софія Олександрівна 170   

4 Німич Кирило Олегович 167   

5 Назаренко Карина Леонідівна 166   

6 Цигибко Олександр Віталійович 165   

7 Костюкевич Ярослав Миколайович 164   

8 Лимаренко Данііл Вікторович 161   

9 Рибалко Владислав Геннадійович 160   

10 Голобородько Дмитро Володимирович 158   

11 Лебідь Максим Станіславович 155   

12 Воблий Роман Анатолійович 153  мотиваційний 

лист 

13 Назарко Даниїл Валентинович 153  мотиваційний 

лист 

14 Мураш Ростислав Юрійович 152   

15 Голод Олексій Андрійович 151   

16 Помазан Олександр Володимирович 150  мотиваційний 

лист 

17 Яшнов Тимофій Олегович 150  мотиваційний 

лист 

18 Божко Денис Юрійович 149   

19 Лимаренко Владислав Олександрович  145  мотиваційний 

лист 

20 Придатченко Дмитро Олександрович 145  мотиваційний 

лист 

21 Сіряченко Артем Олександрович 144  мотиваційний 

лист 

22 Мироненко Ярослав Олександрович 144  мотиваційний 

лист 

23 Лігай Артем Олександрович 142   

24 Калашніков Сергій Сергійович 141   

25 Любич Тимофій Артемович 140  мотиваційний 

лист 
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1 2 3 4 5 

26 Лисак Ярослав Юрійович 140  мотиваційний 

лист 

27 Зеленський Андрій Сергійович 139   

28 Ринденко Єгор Олександрович 138  мотиваційний 

лист 

29 Басенко Артем Юрійович 138  мотиваційний 

лист 

30 Єфімов Артем Володимирович 137  мотиваційний 

лист 

31 Кріль Станіслав Анатолійович 137  мотиваційний 

лист 

32 Кривуненко Ростислав Романович 136   

33 Дем’янець Денис Сергійович 132   

34 Кобзар Вадим Ігорович 131   

35 Підпалий Олександр Віталійович 130  мотиваційний 

лист 

36 Новоселець Ерік Володимирович 130  мотиваційний 

лист 

37 Чижмовський Кирил Ігорович 130  мотиваційний 

лист 

38 Шаповал Максим Анатолійович 129  мотиваційний 

лист 

39 Сальнік Ростислав Миколайович 129  мотиваційний 

лист 

40 Чернявський Андрій Олександрович 128   

41 Краснощік Дамір Євгенійович  126   

42 Баганець Максим Володимирович 125   

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ 
 

до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»  

на основі базової середньої освіти за освітньо-професійною програмою  

«Обробка деревини» спеціальності 205 «Лісове господарство»  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові (при наявності) 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Ознака підстав 

для зарахування 
Примітка  

1 2 3 4 5 

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі  

(розділ ІХ Правил прийому до Коледжу) 

1 Дарюга Руслан Русланович 152 
діти з інвалідністю  

до 18 років 
абзац 14 п. 2 

Загальні умови участі в конкурсному відборі 

2 Голобородько Дмитро Володимирович 158   

3 Хижняк Олександр Семенович 155   

4 Божко Денис Юрійович 149   

5 Кожушний Максим Едуардович 145   

6 Андреєнко Єва Вадимівна 144  мотиваційний 

лист 

7 Коломієць Артур Юрійович 144  мотиваційний 

лист 

8 Малімон Андрій Віталійович 139   

9 Тищук Вадим Русланович 137  мотиваційний 

лист 
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1 2 3 4 5 

10 Мазур Михайло Дмитрович 137  мотиваційний 

лист 

11 Бердюгін Кирило Русланович 127   

12 Баганець Максим Володимирович 125   

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ 
 

до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»  

на основі базової середньої освіти за освітньо-професійною програмою  

«Садово-паркове господарство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові (при наявності) 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Ознака підстав для 

зарахування 
Примітка  

1 2 3 4 5 

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі  

(розділ ІХ Правил прийому до Коледжу) 

1 Бондаренко Олександр Станіславович 148 
діти з інвалідністю  

до 18 років 
абзац 14 п. 2 

Загальні умови участі в конкурсному відборі 

2 Ніколаєнко Роман Дмитрович 184   

3 Козаченко Анастасія Вадимівна 181   

4 Усенко Матвій Олегович 172   

5 Ковтун Максим Олександрович 166  мотиваційний 

лист 

6 Назаренко Карина Леонідівна 166  мотиваційний 

лист 

7 Волошина Аня Сергіївна 164   

8 Голобородько Дмитро Володимирович 158   

9 Колодяжна Анастасія Артемівна 153   

10 Мураш Ростислав Юрійович 152   

11 Помазан Олександр Володимирович 150   

12 Толкачова Аліса Владиславівна 149   

13 Сидоренко Ірина Вікторівна 148   

14 Андреєнко Єва Вадимівна 144  мотиваційний 

лист 

15 Коломієць Артур Юрійович 144  мотиваційний 

лист 

16 Ткаченко Юлія Олегівна 143   

17 Йонка Петро Петрович 142   

18 Калашніков Сергій Сергійович 141   

19 Сердюк Артем Володимирович 134   

 

Відповідно до кількості виділених місць регіонального замовлення за відповідною 

конкурсною пропозицією право на здобуття фахового молодшого бакалавра за 

регіональним замовленням мають особи, які в рейтингових списках виділені фоновим 

кольором.  

 

 

 

 




