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ПРОТОКОЛ  № 25 

засідання Приймальної комісії  

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу 
 

27.08.2022 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. 

Махно С.С. 

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

запобіганню та виявлення корупції 
 

Порядок денний: 

1. Про реєстрацію та допуск вступників до участі у конкурсному відборі на 

навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою для 

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

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

Коледжу.  

2. Про реєстрацію та допуск вступників до участі у конкурсному відборі на 

навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за заочною формою для 

здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» за кошти 

фізичних (юридичних) осіб, які подали заяви до Приймальної  комісії  Коледжу.  
 

СЛУХАЛИ: 

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

в період з 25.08.2022 р. по 27.08.2022 р. від абітурієнтів до Приймальної комісії Коледжу 

надійшло 3 заяви:            
 

На конкурсну пропозицію на навчання за денною формою для здобуття 

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

загальної (профільної) середньої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Обробка деревини» спеціальності 205 «Лісове господарство» - 1 заява: 
 

26.08.2022 року  

- 1 заява – це вступник, який планує використовувати результати національного 

мультипредметного тесту під час участі у конкурсному відборі 

1. Косолап  Денис  Станіславович 
 

На конкурсну пропозицію на навчання за денною формою для здобуття 

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

загальної (профільної) середньої освіти за освітньо-професійною програмою 

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

2 заяви: 
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25.08.2022 року 

- 1 заява – це вступник, який планує використовувати результати національного 

мультипредметного тесту під час участі у конкурсному відборі 

1. Лисенко  Анна  Петрівна 
 

26.08.2022 року 

- 1 заява – це вступник, який планує використовувати результати національного 

мультипредметного тесту під час участі у конкурсному відборі 

1. Пріщенко  Руслана Олександрівна 
 

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 вступників. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Кушніренко О.А., член Приймальної комісії, яка запропонувала допустити їх до 

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

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

загальної (профільної) середньої освіти за кожною конкурсною пропозицією за 

відповідними освітньо-професійними програмами. 
 

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 за результатами національного 

мультипредметного тесту для вступу на навчання до Коледжу за денною формою для 

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

повної загальної (профільної) середньої освіти за конкурсною пропозицією освітньо-

професійної програми «Обробка деревинни» спеціальності 205 «Лісове 

господарство»: 
 

1. Косолап  Денис  Станіславович 
 

2. Вступників, заяви яких зареєстровані в ЄДЕБО та роздруковані Приймальною 

комісією, допустити до участі у конкурсному відборі за результатами національного 

мультипредметного тесту для вступу на навчання до Коледжу за денною формою для 

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

повної загальної (профільної) середньої освіти за конкурсною пропозицією освітньо-

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

паркове господарство»: 
 

1. Лисенко  Анна  Петрівна 

2. Пріщенко  Руслана Олександрівна 
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2. СЛУХАЛИ: 

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

в період з 25.08.2022 р. по 27.08.2022 р. від абітурієнтів до Приймальної комісії Коледжу 

надійшло 3 заяви: 
 

На конкурсну пропозицію на навчання за заочною формою для здобуття 

освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» за кошти 

фізичних (юридичних) осіб на основі розгляду мотиваційних листів за освітньо-

професійною програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове 

господарство» - 3 заяви:               
 

- на основі повної загальної (профільної) середньої освіти – 1 заява: 
 

25.08.2022 року  

1. Глоба Іван Іванович 
 

- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» – 1 

заява: 
 

26.08.2022 року  

1. Жиглій Ігор Сергійович 
 

- на основі раніше здобутої вищої чи фахової передвищої освіти (освітньо-

кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»; освітньо-професійний ступінь 

«Фаховий молодший бакалавр»,  «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр») – 1 заява: 
 

25.08.2022 року  

1. Шапошник Ярослав Олександрович 
 

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 вступників. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Кресюн В.М., член Приймальної комісії, який запропонував допустити їх до 

участі у конкурсному відборі на навчання до Коледжу за заочною формою для здобуття 

освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» за кошти фізичних 

(юридичних) осіб на основі розгляду мотиваційних листів за конкурсною пропозицією 

освітньо-професійної програми «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове 

господарство». 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

 

 




