
ПРОТОКОЛ №16 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

14.08.2018 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 вступних випробувань абітурієнтів, які вступають на заочну 

форму навчання за ОКР молодший спеціаліст. 
2. Зарахування на навчання абітурієнтів, які вступають на заочну форму 

навчання за ступенем вищої освіти бакалавр на місця за кошти фізичних 
та юридичних осіб. 

3.  Зарахування на навчання абітурієнтів, які вступають на денну форму 
навчання за ОКР «молодший спеціаліст» на основі повної загальної 
середньої освіти на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 
 
По першому питанні: 
 
СЛУХАЛИ:  

Хомоша Ю.С., заступника відповідального секретаря приймальної комісії, 
який проінформував, що 14.08.18 р. завершується прийом документів від осіб, які 
вступають на заочну форму навчання і мають право складати вступні 
випробування (фахові іспити) на вступ у Дрогобицький коледж нафти і газу.  

За кожною із спеціальностей заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії проінформував про відповідність оформлення документів, 
повідомив, що усі заяви зареєстровані в системі ЄДЕБО та запропонував 
допустити даних абітурієнтів до складання вступних випробувань. 
 
УХВАЛИЛИ:  
 Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів, які вступають 
на заочну форму навчання за ОКР «молодший спеціаліст» (список додається). 
 



По другому питанні: 
 

СЛУХАЛИ: 
Андибур Б.І., відповідальний секретар приймальної комісії, яка представила  

інформацію по заочній формі навчання за ступенем вищої освіти бакалавр на 
основі ОКР «Молодший спеціаліст». Дані абітурієнти успішно склали фахові 
іспити і були рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб за ступенем вищої освіти бакалавр. Абітурієнти виконали усі 
умови щодо зарахування і можуть бути зараховані на навчання за ступенем вищої 
освіти бакалавр за кошти фізичних та юридичних осіб.  

  
  УХВАЛИЛИ:  
Зарахувати на навчання абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання 

за ступенем вищої освіти бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за 
кошти фізичних та юридичних осіб (список додається). 

 
По третьому питанні: 
СЛУХАЛИ:  
Андибур Б.І., відповідальний секретар приймальної комісії, яка подала 

інформацію про абітурієнтів які вступають на денну форму навчання за ОКР 
«молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти за кошти 
фізичних та юридичних осіб. Дані особи були рекомендовані до зарахування на 
місця за кошти фізичних та юридичних осіб, виконали усі умови щодо зарахування 
(подали оригінали документів про освіту) і можуть бути зараховані на денну 
форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.  

 
УХВАЛИЛИ:  
Зарахувати на навчання абітурієнтів, які вступають на денну форму навчання 

за ОКР «молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти за 
кошти фізичних та юридичних осіб (список додається). 

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


