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ПРОТОКОЛ  № 17 

засідання Приймальної комісії  

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу 

 

28.07.2022 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 надання рекомендацій до зарахування вступникам з базовою середньою 

освітою на навчання до Коледжу за денною формою здобуття освіти для здобуття 

освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на місця 

регіонального замовлення за кожною конкурсною пропозицією (за відповідними 

освітньо-професійними програмами). 

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

Приймальної  комісії  Коледжу.  

3. Про розгляд листа Міністерства освіти і науки України від 28.07.2022 р.           

№ 1/8565-22 «Про вступ деяких категорій осіб». 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

вступників на базі базової середньої освіти, які виконали вимоги до зарахування, 

визначені пунктом 1 розділу XI Правил прийому, подали письмові заяви про 

виключення з конкурсу на інші місця регіонального замовлення та уклали договори про 

надання освітніх послуг між Коледжем та вступником (за участю батьків або законних 

представників),  рекомендувати до зарахування на місця регіонального замовлення за 

відповідними конкурсними пропозиціями: 

Рейтинговий список, сформований Приймальною комісією з ЄДЕБО має 

наступний вигляд: 
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РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ  

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ (39) 
 

до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»  

на місця регіонального замовлення на основі базової середньої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство»  

спеціальності 205 «Лісове господарство»  
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РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ  

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ (9) 
 

до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»  

на місця регіонального замовлення на основі базової середньої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Обробка деревини»  

спеціальності 205 «Лісове господарство»  

 

 

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ  

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ (12) 
 

до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»  

на місця регіонального замовлення на основі базової середньої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Садово-паркове господарство»  

спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»  

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Литвиненко О.М., член Приймальної комісії, який запропонував, відповідно п.6 та 

п.7 Розділу Х Правил Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового 

коледжу для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році, оновлені рейтингові 

списки вступників з базовою середньою освітою, які вступають на навчання до Коледжу 
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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) затвердити і оприлюднити шляхом 

розміщення на офіційному вебсайті Коледжу та інформаційному стенді Приймальної 

комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Вступників, які виконали вимоги до зарахування відповідно п.1 Розділу ХІ 

Правил Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу для 

здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році, рекомендувати до зарахування на місця 

регіонального замовлення за відповідними освітньо-професійними програмами. 

2. Оновлені рейтингові списки вступників рекомендованих до зарахування 

розмістити в ЄДЕБО, на офіційному вебсайті Коледжу та на інформаційному стенді 

Приймальної комісії. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

в період з 26.07.2022 р. по 28.07.2022 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: 

 

28.07.2022 року – 1 заява – це вступник, який не планував здавати національний 

мультипредметний тест, але має право брати участь у конкурсному відборі на основі 

розгляду мотиваційних листів 

1. Лихачов  Сергій 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 подану заяву та надані документи вступника. 
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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 

пропозицією за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» спеціальності 

205 «Лісове господарство». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вступника, заява якого зареєстрована в ЄДЕБО та роздрукована Приймальною 

комісією, допустити до участі у конкурсному відборі на основі розгляду мотиваційних 

листів для вступу 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 конкурсною пропозицією освітньо-

професійної програми «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове 

господарство»: 

 

1. Лихачов  Сергій Юрійович 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

Міністерства освіти і науки України від 28.07.2022 р. № 1/8565-22 «Про вступ деяких 

категорій осіб» щодо забезпечення права на здобуття фахової передвищої освіти осіб, 

які є учасниками бойових дій, а також їхніх дітей та надання підтверджуючих 

документів належності осіб до категорій учасників бойових дій. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рудик А.В.. – відповідальний секретар Приймальної комісії, який акцентував 

увагу присутніх на тому, що Міністерство оборони України підтримало пропозицію 

Міністерства освіти і науки України стосовно можливості використання довідки про 

участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпечення їх здійснення, форма якої затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2014 р. № 413 «Про затвердження Порядку надання та 

позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпечення її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської 

Федерації  в  Донецькій   та   Луганській  областях, забезпеченні  їх  здійснення» в якості  
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