
ПРОТОКОЛ №17 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

10.10.2019 р. 
 

Голова: Павлюк П.С. 
Секретар: Андибур Б.І. 
 

Присутні: Хомош Ю.С. – голова циклової комісії «Економіки підприємства та 
інформаційних технологій», заступник відповідального секретаря приймальної комісії; 
Зінкевич В.І. - завідувач відділення природничих наук, автомобільного транспорту та 
електричної інженерії; Савчин Л.Я. – завідувач навчально-методичної лабораторії; Цапів О.С. – 
завідувач навчально-методичного кабінету; Шимко М.Ю. - викладач циклової комісії 
«Нафтогазової інженерії та технології»,  голова профкому;  Даниляк Т.В. – викладач циклової 
комісії «Нафтогазової інженерії та технології»; Чушак П.Є. – викладач циклової комісії «Хімічні 
технології та інженерія», Петлевич М.Є.- завідувач навчально-виробничими майстернями; 
Куценко І.В. - адміністратор ЄДЕБО; Рубаха Л.Б. – голова циклової комісії «Геології, геодезії та 
землеустрою»; Малик В.Я. – голова циклової комісії «Автомобільного транспорту та 
енергетичного машинобудування»; Федик Ю.В. – член студентського самоврядування.   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Допуск до участі у конкурсі та рекомендація до зарахування іноземних 

абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання за 
ОКР молодший спеціаліст на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб. 

 

По першому питанні:  
 

СЛУХАЛИ:  
Андибур Б.І., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

проінформувала про те, що до приймальної комісії звернулися шість осіб, 
громадян Республіки Білорусь: Білоусова Людмила Валеріївна, Маєвська 
Серафима Григорівна, Новікова Олеся Олександрівна, Серьожко Дарія 
Володимирівна, Слєпньова Інна Павлівна, Чікільова Вікторія Вікторівна, які 
виявили бажання навчатися у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» на 
заочній формі навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Дані особи 
одержали раніше запрошення на навчання, яке належним чином зареєстроване в 
електронному журналі Українського державного центру міжнародної освіти. 
Відповідальний секретар проінформувала, що дані особи успішно склали вступні 
іспити та запропонувала допустити їх до участі конкурсі та рекомендувати до 
зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

    
УХВАЛИЛИ: Допустити до участі конкурсі та рекомендувати до зарахування на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб таких абітурієнтів: Білоусова 
Людмила Валеріївна, Маєвська Серафима Григорівна, Новікова Олеся 
Олександрівна, Серьожко Дарія Володимирівна, Слєпньова Інна Павлівна, 
Чікільова Вікторія Вікторівна. 

 
Заст.голови приймальної комісії    П.С. Павлюк 
 

Секретар        Б.І. Андибур   


