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ПРОТОКОЛ  № 20 

засідання Приймальної комісії  

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу 

 

08.08.2022 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 реєстрацію та допуск вступника Горелова Віталія Миколайовича 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, який повторно подав заяву до Приймальної  комісії  Коледжу.  

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 

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

«Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство». 

3. Про розгляд листа Міністерства освіти і науки України від 08.08.2022 р.           

№ 1/8981-22 «Про надання рекомендацій за квотою-2». 

4. Про розгляд листа Міністерства освіти і науки України від 08.08.2022 р.           

№ 1/8984-22 «Про прийом заяв». 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

08.08.2022 р. абітурієнт Горелов Віталій Миколайович скасував раніше подану ним 

заяву від 05.08.2022 р. до Приймальної комісії Коледжу щодо участі у конкурсному 

відборі за результатами вступного випробування у Коледжі та надіслав нову заяву 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» за результатами національного 

мультипредметного тесту. 
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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 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 

пропозицією за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» спеціальності 

205 «Лісове господарство» за результатами національного мультипредметного тесту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Скасувати рішення Приймальної комісії щодо допуску абітурієнта Горелова 

В.М. до участі у конкурсному відборі за результатами вступного випробування у 

Коледжі 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». 

2. Вступника Горелова Віталія Миколайовича, заява якого зареєстрована в 

ЄДЕБО та роздрукована Приймальною комісією, допустити до участі у конкурсному 

відборі за результатами національного мультипредметного тесту 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». 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

08.08.2022 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 повної 

загальної (профільної) середньої освіти за освітньо-професійною програмою «Лісове 

господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» групи ЛГ-4 (2 осіб). Для 

проходження вступного випробування з’явилося 2 осіб. 

Результати вступного випробування наступні: 
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№ 

з/п 

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

вступника 
Кількість балів 

1 2 3 

1 Соколовська Олександра Андріївна 187 

2 Столяров Вадим Юрійович 

Олександрович  

120 

 

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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

Результати вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з 

української мови, яка відбулася 08.08.2022 р., вступників до Коледжу 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» групи ЛГ-4 (2 осіб) розмістити на офіційному вебсайті Коледжу і 

внести їх до ЄДЕБО. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

Міністерства освіти і науки України від 08.08.2022 р. № 1/8981-22 «Про надання 

рекомендацій за квотою-2». В цьому листі Міністерство освіти і науки України надає 

відповіді на типові питання щодо особливостей прийому документів у зазначеної 

категорії вступників. 

 

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. 

 

 

 




