
ПРОТОКОЛ №15 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

08.08.2018 р. 
 

Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Андибур Б.І. 
 

Присутні: Глубиш І.І. – заступник директора з навчально-виробничої роботи;               
Хомош Ю.С. - заступник відповідального секретаря приймальної комісії; Зінкевич В.І. - 
завідувач відділення природничих наук, автомобільного транспорту та електричної інженерії; 
Чушак П.Є. – викладач циклової комісії спеціальностей «Хімічні технології та інженерія», 
«Хімія»; Шугайло О.Я. - адміністратор ЄДЕБО; Рубаха Л.Б. – голова циклової комісії «Геології, 
геодезії та землеустрою»; Малик В.Я. – голова циклової комісії «Автомобільного транспорту та 
енергетичного машинобудування», Петлевич М.Є.- завідувач навчально-виробничими 
майстернями, Цапів О.С. – завідувач навчально-методичного кабінету, Шимко М.Ю.- викладач 
комісії «Нафтогазова інженерія та технології», голова профкому. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Допуск до участі в конкурсному відборі заяв абітурієнтів, які 

вступають на денну форму навчання за ОКР «молодший спеціаліст». 
2. Затвердження рейтингових списків і рекомендація до зарахування 

абітурієнтів,  які вступають за ОКР «молодший спеціаліст» на денну 
форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 
 

По першому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: 
Андибур Б.І., відповідального секретаря приймальної комісії, яка представила 

інформацію,  що станом на 08.08.2018 р. за ОКР «молодший спеціаліст» ще 2 
особи подали заяви на денну форму навчання. Особа, яка подала заяву на основі 
диплому кваліфікованого робітника – Бриндзей Юрій Романович, успішно склав 
вступний іспит з української мови та фаховий іспит та може бути допущений до 
участі  у конкурсному відборі. Інша особа – Гулак Назарій Іванович, подав 
електронну заяву на основі повної загальної середньої освіти, документи 
відповідають встановленим вимогам. Секретар приймальної комісії висунула 
пропозицію проголосувати і  допустити заяви даних осіб для участі у конкурсному 
відборі. 

 
 
  УХВАЛИЛИ:  
Допустити заяви вказаних осіб до участі у конкурсному відборі. 

 
 
 



По другому питанні: 
 
СЛУХАЛИ:  

Андибур Б,І., відповідальний секретар приймальної комісії, яка 
проінформувала про те, що згідно Правил прийому ДВНЗ «Дрогобицький коледж 
нафти  і газу» 08 серпня 2018 р. закінчується прийом заяв та документів вступників 
на основі повної загальної середньої освіти. 09 серпня навчальний заклад повинен 
оприлюднити рейтинговий список. Опрацьовано усі документи вступників в тому 
числі і електронні заяви. Відповідальний секретар представила рейтинговий 
список абітурієнтів по кожній із спеціальності, які вступають на денну форму 
навчання за ОКР «молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої 
освіти та ОКР «кваліфікований робітник» і запропонувала затвердити цей 
рейтинговий список і рекомендувати даних осіб до зарахування на навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб, згідно рейтингового списку.    
 
УХВАЛИЛИ: 
 Затвердити рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на денну форму 
навчання на основі повної загальної середньої освіти та ОКР «кваліфікований 
робітник» та рекомендувати даних осіб до зарахування на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб  (список додається). 
 
 

 
 
Голова приймальної комісії     М.М. Баб’як 
 
Секретар        Б.І. Андибур     


