ПРОТОКОЛ №18
Засідання приймальної комісії
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»
29.08.2018 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, Яців Т.В. - завідувач відділення
нафтогазової інженерії та технології

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про вилучення із наказу про зарахування № 51 (ст) від 14.08.2018р осіб,
які вступали на заочну форму навчання за ступенем вищої освіти бакалавр
за кошти фізичних та юридичних осіб.
2. Оголошення додаткового конкурсного відбору і допуск до участі у
конкурсному відборі осіб з інших конкурсних пропозицій за умови збігу
вступних випробувань.
3. Зарахування на навчання абітурієнтів, які вступають на заочну форму
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
1.

По першому питанні:
СЛУХАЛИ:
Хомоша Ю.С., заступника відповідального секретаря приймальної комісії,
який проінформував про те, що дві особи, які вступали на заочну форму навчання
за ступенем вищої освіти бакалавр за кошти фізичних та юридичних осіб: Лапшин
Анатолій Павлович, Яворський Мар’ян Ігорович, звернулися до приймальної
комісії з проханням вилучити їх з наказу про зарахування № 51 (ст.) від
14.08.2018р за власним бажанням (заяви додаються). Дані особи зараховані в інші
навчальні заклади.
УХВАЛИЛИ:
Вилучити Лапшина Анатолія Павловича та Яворського Мар’яна Ігоровича з
наказу про зарахування № 51 (ст.) від 14.08.2018р за власним бажанням і видати
їхні документи.

По другому питанні:
СЛУХАЛИ:
Андибур Б.І., відповідальний секретар приймальної комісії, яка доповіла, що
згідно Правил прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра у 2018 році є
можливість створенння додаткового конкурсного вібору і допуск до участі у
конкурсному відборі осіб з інших конкурсних пропозицій за умови збігу вступних
випробувань. Тому на звільнені місця двох осіб (Лапшина Анатолія Павловича та
Яворського Мар’яна Ігоровича) є можливість оголосити додатковий конкурсний
відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю або інші конкурсні
пропозиції за умови збігу вступних випробувань.
УХВАЛИЛИ:
Оголосити додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у
конкурсі за ступенем вищої освіти бакалавр за кошти фізичних та юридичних осіб
на цю або інші конкурсні пропозиції за умови збігу вступних випробувань.
По третьому питанні:
СЛУХАЛИ:
Андибур Б.І., відповідальний секретар приймальної комісії, яка подала
інформацію про абітурієнтів які вступають на заочну форму навчання за ОКР
«молодший спеціаліст». Доповідач довела до відома присутніх, що серед
абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання є особи, які вступають за
результатами ЗНО (4 особи), особи, які вступають на основі ОКР «Кваліфікований
робітник» (2 особи), 1 особа, яка вступає на основі ОКР «Молодший спеціаліст» і 1
особа, яка вступає на основі ступеня вищої освіти «Бакалавр». Дані особи
виконали усі умови щодо зарахування (подали оригінали документів про освіту) і
можуть бути зараховані на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на спеціальності згідно поданих їхніх заяв.
УХВАЛИЛИ:
Зарахувати на навчання абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ОКР «Молодший спеціаліст»:
на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО:
1. Дорошенка Василя Олександровича – спеціальність 184. Гірництво (ІІ
курс);
2. Дякуна Василя Васильовича – спеціальність 184. Гірництво (ІІ курс);
3. Ніколаєва Юрія Костянтиновича – спеціальність 185. Нафтогазова
інженерія та технології (спеціалізація Експлуатація нафтових і газових
свердловин ІІ курс);
4. Прища Михайла Івановича спеціальність 185. Нафтогазова інженерія та
технології (спеціалізація Експлуатація нафтових і газових свердловин ІІ
курс);
на основі ОКР «Кваліфікований робітних»:

1. Коцана Василя Богдановича – спеціальність 184. Гірництво (ІІ курс);
2. Дзерина Андрія Миколайовича – спеціальність 184. Гірництво (ІІ курс);
на основі ОКР «Молодший спеціаліст»:
1. Маніва Едуарда Богдановича – спеціальність 184. Гірництво (ІІІ курс);
на основі ступеня вищої освіти «Бакалавр»:
2. Нанівського Івана Івановича 185. Нафтогазова інженерія та технології
(спеціалізація Обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових
промислів ІІІ курс);
Голова приймальної комісії

М.М. Баб’як

Секретар

Б.І. Андибур

