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ПРОТОКОЛ  № 27 

засідання Приймальної комісії  

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу 
 

01.09.2022 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 затвердження загального списку вступників на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти, які допущені до участі у конкурсному відборі для вступу 

до Коледжу за денною формою навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

«Фахового молодшого бакалавра» за відповідними освітньо-професійними програмами, 

які подали заяви до Приймальної комісії Коледжу.  

2. Про «закриття» Журналу реєстрації поданих заяв вступниками на основі повної 

загальної (профільної) середньої освіти, які допущені до участі у конкурсному відборі 

для вступу до Коледжу за денною формою навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» за відповідними освітньо-

професійними програмами. 

3. Про результати розгляду копій документів, що засвідчують підстави для 

отримання спеціальних умов участі в конкурсному відборі, вступників до Лубенського 

лісотехнічного фахового коледжу за денною формою навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти за відповідними освітньо-професійними програмами та 

спеціальностями. 

4. Про формування рейтингових списків вступників на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти, які вступають до Коледжу за денною формою навчання 

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

основі вступного випробування та за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання чи національного мультипредметного тесту або за результатами конкурсу 

мотиваційних листів (за кошти фізичних (юридичних) осіб), 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 

в період з 14.07.2022 р. до 18:00 год. 31.08.2022 р. від абітурієнтів на основі повної 
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загальної (профільної) середньої освіти до Приймальної комісії Коледжу надійшло 40 

заяв:  
 

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 

«Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» - 23 заяви: 
 

1. Столяров Вадим Юрійович 

2. Харук Сергій Сергійович 

3. Соколовська Олександра Андріївна 

4. Волков Богдан Андрійович 

5. Лихачов Сергій Юрійович 

6. Кравченко Сергій Вікторович 

7. Калашніков Микола Дмитрович 

8. Горелов Віталій Миколайович 

9. Степура Ростислав Анатолійович 

10. Шарко Руслан Олегович 

11. Міщенко Тарас Олександрович 

12. Орленко Богдан Сергійович 

13. Косолап  Денис Станіславович 

14. Лупій Анастасія Андріївна 

15. Колесник Іван Андрійович 

16. Строй Ярослав Олегович 

17. Тесля Володимир Володимирович 

18. Шелімовець Вадим Костянтинович 

19. Пазинич Марія Вячеславівна 

20. Бакута Арсен Богданович 

21. Курлюк Максим Дмитрович 

22. Лисенко Анна Петрівна 

23. Ястребов Андрій Геннадійович 

 

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» - 5 заяв: 
 

1. Харук Сергій Сергійович 

2. Величко Юрій Миколайович 

3. Джура Артем Олександрович 

4. Білоцерківець Владислав Олексійович 

5. 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» - 

12 заяв:      
 

1. Реутенко Владислав Євгенійович 

2. Карпич Ярослав Юрійович 

3. Смирнова  Аліна Андріївна 

4. Лупій Анастасія Андріївна 

5. Губар Марина Олександрівна 

6. Строй Ярослав Олегович 

7. Каварма Ксенія Юріївна 

8. Лисенко Анна Петрівна 

9. Пріщенко Руслана Олександрівна 

10. Оникієнко Станіслав Миколайович 

11. Підгорна Валерія Валентинівна 

12. Холод Євген Ігорович 
 

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 
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вчасно розглядала подані заяви та надані документи вступників за період з 14.07.2022 р. 

до 18:00 год. 31.08.2022 р. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Кушніренко О.А., член Приймальної комісії, яка запропонувала затвердити 

списки абітурієнтів, які подали заяви для 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: 

Затвердити списки абітурієнтів, які подали заяви для 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. 
 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

в період з 14.07.2022 р. до 18:00 год. 31.08.2022 р. до Приймальної комісії Коледжу 

надійшло 40 заяв від абітурієнтів на основі повної загальної (профільної) середньої 

освіти, персональні дані яких занесені до Журналів реєстрації вступників у 2022 році за 

відповідними освітньо-професійними програмами та спеціальностями:  
 

- на освітньо-професійну програму «Лісове господарство» спеціальності     

205 «Лісове господарство» - 23 заяви; 

- на освітньо-професійну програму «Обробка деревини» спеціальності          

205 «Лісове господарство» - 5 заяв; 

- на освітньо-професійну програму «Садово-паркове господарство» 

спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» - 12 заяв. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Литвиненко О.М., член Приймальної комісії, який наголосив, що у зв’язку із 

закінченням строків прийому заяв та документів відповідно до п.2 Розділу VI Правил 

Прийому на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу для здобуття 

фахової передвищої освіти в 2022 році, Приймальна комісія має «закрити» Журнал 

реєстрації поданих заяв вступниками на основі повної загальної (профільної) середньої 

освіти, які допущені до участі у конкурсному відборі для вступу до Коледжу за денною 

формою навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого 

бакалавра» за відповідними освітньо-професійними програмами та спеціальностями. 

Виступаючий запропонував «закрити» Журнал реєстрації поданих заяв 

вступниками на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, які допущені до 

участі у конкурсному відборі для вступу до Коледжу за денною формою навчання для 
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здобуття освітньо-професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» за 

названими вище відповідними освітньо-професійними програмами та спеціальностями. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

УХВАЛИЛИ: 

«Закрити» Журнал реєстрації поданих заяв вступниками на основі повної 

загальної (профільної) середньої освіти, які допущені до участі у конкурсному відборі 

для вступу до Коледжу за денною формою навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» за названими вище 

відповідними освітньо-професійними програмами та спеціальностями. 
 

 

3. 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 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. Соколовська Олександра  Андріївна 
 

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. Джура Артем Олександрович 
 

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»: 
 

1. Смирнова  Аліна  Андріївна 
 

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 Соколовської О.А, Джури А.О. та Смирнової А.А., що 

засвідчують підстави для отримання ними спеціальних умов участі в конкурсному 

відборі. 
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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. Вступника, який підтвердив спеціальні умови участі у конкурсному відборі під 

час вступу до Коледжу за денною формою навчання 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» та надав 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. Соколовська Олександра  Андріївна 
 

2. Вступника, який підтвердив спеціальні умови участі у конкурсному відборі під 

час вступу до Коледжу за денною формою навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня «Фахового молодшого бакалавра» на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти за конкурсною пропозицією освітньо-професійної 

програми «Обробка деревини» спеціальності 205 «Лісове господарство» та надав 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. Джура Артем Олександрович 
 

3. Вступника, який підтвердив спеціальні умови участі у конкурсному відборі під 

час вступу до Коледжу за денною формою навчання 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» та надав 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. Смирнова  Аліна  Андріївна 
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4. СЛУХАЛИ: 

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

підпункту 4 пункту 4 розділу VІ Правил Прийому на навчання до Лубенського 

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

вступні випробування для двох абітурієнтів Соколовської О.А. та Столярова В.Ю. у 

формі індивідуальної усної співбесіди з української мови відбулися у визначені терміни, 

а їх результати включені до сформованих рейтингових списків вступників, які 

використали результати зовнішнього незалежного оцінювання чи національного 

мультипредметного тесту, а також результати конкурсу мотиваційних листів (за кошти 

фізичних (юридичних) осіб), із зазначенням рекомендованих до зарахування за кожною 

конкурсною пропозицією. 

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

особа, один з батьків якого був військовослужбовцем та загинув під час виконання своїх 

обов’язків, яка за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди має 

право на зарахування за спеціальними умовами (відповідно до підпункту 12 пункту 2 

розділу ІХ 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 має право на зарахування за спеціальними 

умовами (відповідно до підпункту 14 пункту 2 розділу ІХ 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 внутрішньо-переміщена особа, яка має право на зарахування за 

спеціальними умовами (відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу ІХ Правил Прийому 

на навчання до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу для здобуття фахової 

передвищої освіти в 2022 році). 

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди двоє вступників Харук С.С. 

та Бакута А.Б. подали результати зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно    

2020 р. та 2021 р. 

П’ятеро вступників Волков Б.А., Лихачов С.Ю., Орленко Б.С., Реутенко В.Є. та 

Холод Є.І., не планували здавати національний мультипредметний тест, але мають 

право брати участь у конкурсному відборі лише на контракту форму навчання на основі 

розгляду мотиваційних листів так як вони уже здобули раніше освіту. 

Решта, 33 вступники, подали результати національного мультипредметного тесту. 

Крім того, особам, зареєстрованим у селах та які здобули у рік вступу повну 

загальну (профільну) середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, 

нараховується сільський коефіцієнт (підпункт 4 пункту 4 розділу VIII Правил прийому).  

У зв’язку з цим рейтинговий список має наступні конкурсні бали: 
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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 повної загальної (профільної) середньої освіти  

за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство»  

спеціальності 205 «Лісове господарство»  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові (при 

наявності) вступника 

Конкурсн

ий бал 

Ознака підстав для 

зарахування 
Примітка 

1 2 3 4 5 

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі 

(розділ ІХ Правил прийому до Коледжу) 

1 Соколовська Олександра Андріївна 187,000 

особа, один з батьків якого 

був військовослужбовцем 

та загинув під час 

виконання своїх обов’язків 

абзац 12 п. 2 

Загальні умови участі в конкурсному відборі 

2 Бакута Арсен Богданович 200,000   

3 Колесник Іван Андрійович 192,000   

4 Харук Сергій Сергійович 190,000   

5 Ястребов Андрій Геннадійович 188,000   

6 Кравченко Сергій Вікторович 187,000   

7 Пазинич Марія Вячеславівна 180,000   

8 Косолап Денис Станіславович 178,000   

9 Міщенко Тарас Олександрович 176,000   

10 Калашніков Микола Дмитрович 175,000  
мотиваційний 

лист 

11 Шелімовець Вадим Костянтинович 175,000  
мотиваційний 

лист 

12 Курлюк Максим Дмитрович 171,000   

13 Лисенко Анна Петрівна 170,000  
мотиваційний 

лист 

14 Тесля Володимир Володимирович 170,000  
мотиваційний 

лист 

15 Степура Ростислав Анатолійович 170,000  
мотиваційний 

лист 

16 Шарко Руслан Олегович 168,000   

17 Горелов Віталій Миколайович 166,000  
мотиваційний 

лист 

18 Лупій Анастасія Андріївна 166,000  
мотиваційний 

лист 

19 Строй Ярослав Олегович 164,000   

20 Столяров Вадим Юрійович 120,000   

21 Волков Богдан Андрійович 0,000 
за кошти фізичних 

(юридичних) осіб 

розділ Х 

абзац 4 п. 2 

22 Лихачов Сергій Юрійович 0,000 
за кошти фізичних 

(юридичних) осіб 

розділ Х 

абзац 4 п. 2 

23 Орленко Богдан Сергійович 0,000 
за кошти фізичних 

(юридичних) осіб 

розділ Х 

абзац 4 п. 2 
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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 повної загальної (профільної) 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 Джура Артем Олександрович 183 
діти з інвалідністю  

до 18 років 
абзац 14 п. 2 

Загальні умови участі в конкурсному відборі 

2 Харук Сергій Сергійович 190,000   

3 Косолап Денис Станіславович 178,000   

4 Білоцерківець Владислав Олексійович 172,000   

5 Величко Юрій Миколайович 164,000   

 

 

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 повної загальної (профільної) 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 Смирнова Аліна Андріївна 181,000 внутрішньо-

переміщена особа 
абзац 7 п. 2 

Загальні умови участі в конкурсному відборі 

2 Каварма Ксенія Юріївна 182,000   

3 Губар Марина Олександрівна  177,000   

4 Підгорна Валерія Валентинівна 175,000   

5 Оникієнко Станіслав Миколайович  174,000   

6 Пріщенко Руслана Олександрівна  171,000  
мотиваційний 

лист 

7 Карпич Ярослав Юрійович 171,000  
мотиваційний 

лист 

8 Лисенко Анна Петрівна  170,000   

9 Лупій Анастасія Андріївна 166,000   

10 Строй Ярослав Олегович 164,000   

11 Реутенко Владислав Євгенійович  0,000 
за кошти фізичних 

(юридичних) осіб 

розділ Х 

абзац 4 п. 2 

12 Холод Євген Ігорович 0,000 
за кошти фізичних 

(юридичних) осіб 

розділ Х 

абзац 4 п. 2 

 




