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ПРОТОКОЛ  № 28 

засідання Приймальної комісії  

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу 

 

06.09.2022 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. 

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

запобіганню та виявлення корупції 

 

Порядок денний: 

1. Про надання рекомендацій до зарахування вступникам на основі повної 

загальної (профільної) середньої освіти на навчання до Коледжу за денною формою для 

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

регіонального замовлення за кожною конкурсною пропозицією (за відповідними 

освітньо-професійними програмами). 

2. Про додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти для вступників 

до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти за денною формою здобуття освіти. 

3. Про розгляд мотиваційний листів студентів груп нового набору для 

формування зведеного рейтингового списку на призначення стипендії.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

вступників на базі повної загальної (профільної) 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 

відповідні договори про надання освітніх послуг, 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 (13) 
 

до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»  

на місця регіонального замовлення на основі повної загальної (профільної) середньої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство»  

спеціальності 205 «Лісове господарство»  

 

 

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ  

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ (3) 
 

до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»  

на місця регіонального замовлення на основі повної загальної (профільної) середньої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Обробка деревини»  

спеціальності 205 «Лісове господарство»  
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РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ  

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ (5) 
 

до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу за денною формою навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»  

на місця регіонального замовлення на основі повної загальної (профільної) 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 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 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: 

Голову приймальної комісії Реву В.В., який повідомив, що виходячи із кількості 

поданих заяв та фактичної кількості вступників за кожною освітньо-професійною 

програмою, є можливість оголосити про додатковий набір для здобуття фахової 

передвищої освіти для вступників до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу на 
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основі повної загальної (профільної) середньої освіти за денною формою здобуття 

освіти за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Рудик А.В., який наголосив, що 

відповідно до п.5 Розділу VІ Правил Прийому на навчання до Лубенського 

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

Приймальна комісія своїм рішенням може оголосити такий додатковий набір, але 

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб, оскільки за результатами основної 

сесії вступної кампанії є наявні вільні місця в межах ліцензованого обсягу. 

Виступаючий запропонував оголосити додатковий набір для здобуття фахової 

передвищої освіти для вступників до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу на 

основі повної загальної (профільної) середньої освіти за денною формою здобуття 

освіти, розробити відповідні рекламно-інформаційні матеріали та розмістити їх на 

офіційному вебсайті Коледжу і в соціальних мережах. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Оголосити додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти для 

вступників до Лубенського лісотехнічного фахового коледжу на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти за денною формою здобуття освіти, але виключно за 

кошти фізичних або юридичних осіб на вільні місця в межах ліцензованого обсягу. 

2. Розробити відповідні рекламно-інформаційні матеріали та розмістити їх на 

офіційному вебсайті Коледжу і в соціальних мережах. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Голову приймальної комісії Реву В.В., який повідомив, що при підготовці 

матеріалів для стипендіальної комісії, виникла потреба в оцінці (розгляді) мотиваційних 

листів 3-ох вступників нового набору, оскільки вони мали однаковий конкурсний бал. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Рудик А.В., який наголосив, що 

відповідно до абзацу 6 п.7 Розділу VІІІ Правил Прийому на навчання до Лубенського 

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

Приймальна комісія може проводити перевірку мотиваційних листів на оригінальність 

тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки 

уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції. 

Виступаючий зачитав мотиваційні листи наступних 3-ох осіб: Кожушного 

Максима Єдуардовича (академічна група ОД-11), Лимаренка Владислава 

Олександровича (академічна група ЛГ-11) та Придатченка Дмитра Олександровича 

(академічна група ЛГ-11), оскільки всі вони мають конкурсний бал 145. 




