
ПРОТОКОЛ №19 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

17.09.2018 р. 
 

Заступник голови: Глубиш І.І. 
Заступник секретаря: Хомош Ю.С. 
 

Присутні: 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: 
 

1.  Оприлюднення рейтингового списку абітурієнтів та допуск до участі  у 
додатковому конкурсному відборі абітурієнтів, які вступають за 
ступенем вищої освіти бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст 
спеціальності 185. Нафтогазова інженерія та технології 
(Газонафтопроводи та газонафтосховища), заочна форма навчання, 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Зарахування на навчання абітурієнтів, які вступають на заочну форму 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ступенем вищої 
освіти бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст спеціальності 185. 
Нафтогазова інженерія та технології (Газонафтопроводи та 
газонафтосховища). 

 
По першому питанні:  
 
СЛУХАЛИ:  

Хомоша Ю.С., заступника відповідального секретаря приймальної комісії, 
який проінформував, що згідно Правил прийому на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра у 2018 році, 15.09.2018 р. завершився термін додаткового конкурсного 
відбору, який був оголошений  за ступенем вищої освіти бакалавр на основі 
ОКР молодший спеціаліст спеціальності 185. Нафтогазова інженерія та технології 
(Газонафтопроводи та газонафтосховища), заочна форма навчання, навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб. На дану конкурсну пропозицію були 
перенесені заяви двох абітурієнтів, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну 
пропозицію на денну форму навчання. Вступні випробування за даними 
конкурсними пропозиціями збігаються. Заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії запропонував допустити до участі у додатковому конкурсному 
відборі та рекомендувати до зарахування на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб цих абітурієнтів: Войтківа Андрія Олеговича та Темника Дмитра 
Юрійовича. 
 



УХВАЛИЛИ:  
Оприлюднити та затвердити рейтинговий список та допустити до участі у 

додатковому конкурсному відборі абітурієнтів, які вступають за ступенем вищої 
освіти бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст спеціальності 185. 
Нафтогазова інженерія та технології (Газонафтопроводи та газонафтосховища), 
заочна форма навчання, навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

1. Войтківа Андрія Олеговича. 
2. Темника Дмитра Юрійовича. 

 
По другому питанні: 
 

СЛУХАЛИ: 
Хомоша Ю.С., заступника відповідального секретаря приймальної комісії, 

який проінформував, що оскільки за результатами додаткового конкурсного 
відбору за ступенем вищої освіти бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст 
спеціальності 185. Нафтогазова інженерія та технології (Газонафтопроводи та 
газонафтосховища), заочна форма навчання, навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, участь беруть заяви двох абітурієнтів, які вже подали оригінали 
документів про освіту, їх можна зарахувати на навчання за вказаною конкурсною 
пропозицією.   

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

за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ступенем вищої освіти бакалавр на 
основі ОКР молодший спеціаліст спеціальності 185. Нафтогазова інженерія та 
технології (Газонафтопроводи та газонафтосховища): 

1. Войтківа Андрія Олеговича. 
2. Темника Дмитра Юрійовича. 
 

 
 
Заступник голови приймальної комісії   І.І. Глубиш  
 
Заступник секретаря      Ю.С. Хомош 
   


