
ПРОТОКОЛ №8 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

13.07.2019 р. 
 
Голова: Баб’як М.М. 
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 Про допуск до вступних випробувань абітурієнтів, які вступають на 
денну форму навчання за ОКР «молодший спеціаліст» на основі базової 
загальної середньої освіти. 

2. Про організацію та проведення вступних випробувань  для 
абітурієнтів, які вступають на денну форму навчання за ОКР «молодший 
спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти. 

 
 
По першому питанні: 
 
СЛУХАЛИ:  

Андибур Б.І., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 
представила інформацію, що станом на 13.07.19р., загалом за усіма 
спеціальностями, на денну форму навчання на основі базової загальної середньої 
освіти подали документи на вступ 164 особи, які оформили 380 заяв. 

За кожною із спеціальностей відповідальний секретар приймальної комісії 
проінформувала про відповідність оформлення документів, повідомила, що усі 
заяви повністю зареєстровані в системі ЄДЕБО. Андибур Б.І. запропонувала 
допустити даних абітурієнтів до складання вступних іспитів з української мови та 
математики. 

Відповідальний секретар повідомила, що серед усіх заяв є заяви вступників, 
які мають спеціальні умови вступу: Гаркавець Олександра Володимирівна - 
дитина позбавлена батьківського піклування, Тонкошкур Анастасія Анатоліївна - 
дитина позбавлена батьківського піклування і - дитина інвалід; Беньковська 



Христина Миколаївна, Чуприна Марія-Софія Сергіївна, Стеців Назар 
Миколайович, Чепелюк Віталій Ігорович  – батьки цих вступників є учасниками 
бойових дій. Документи даних осіб відповідають встановленим вимогам. Заяви 
осіб, які перераховані, можуть бути допущені до участі у конкурсі за 
спеціальними умовами вступу. 

 
УХВАЛИЛИ:  
Допустити до складання вступних іспитів абітурієнтів на основі базової 

загальної середньої освіти, а також і осіб, які мають спеціальні умови вступу 
(список додається). 

 
 
По другому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії, який проінформував про підготовку та проведення вступних 
випробувань для абітурієнтів, які вступають на денну форму навчання за ОКР 
молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти. 

 
УХВАЛИЛИ:    
Інформацію про готовність до проведення вступних іспитів  для абітурієнтів, 

які вступають на денну форму навчання за ОКР молодший спеціаліст на основі 
базової загальної середньої освіти, прийняти до уваги. 

 
 
 
 
Голова приймальної комісії     М.М. Баб’як 
 

Секретар       Б.І. Андибур   


