
ПРОТОКОЛ №13 
 

Засідання приймальної комісії  
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу  

(Державний вищий навчальний заклад  «Дрогобицький коледж  
нафти і газу») 

 
23.08.2020 р. 

 
Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Хомош Ю.С. 

 
Присутні: Болонний В.Т., Андибур Б.І., Баран В.В., Зінкевич В.І., Куценко І.В., 
Малик В.Я., Петлевич М.Є., Рубаха Л.Б., Шемеляк О.Р., Шимко М.Ю., Яців Г.І.   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Допуск до участі у конкурсі та рекомендація до зарахування  на місця 
за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів, що вступають на 
денну та заочну форми навчання за ступенем вищої освіти молодший 
бакалавр та  бакалавр.  
2. Допуск до складання вступних та фахових іспитів абітурієнтів, які 
вступають на денну та заочну форми навчання за освітньо-професійним 
ступенем фаховий молодший бакалавр та рівнем вищої освіти бакалавр. 

 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
проінформував, що 22.08.2020 року завершено прийом документів від 
абітурієнтів, які вступали на денну  та заочну форми навчання за ступенем вищої 
освіти молодший бакалавр та  бакалавр. Відповідальний секретар детально 
ознайомив із кількістю поданих заяв за кожною із спеціальностей та запропонував 
проголосувати та допустити даних абітурієнтів до участі у конкурсі та 
рекомендувати їх на навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
(список додається). 
УХВАЛИЛИ: допустити до участі у конкурсі та рекомендувати до зарахування на 
навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів, які 
вступають на денну та заочну форми навчання за ступенем вищої освіти 
молодший бакалавр та бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 
відповідно до рейтингового списку. 
 
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І., заступника відповідального секретаря приймальної 
комісії, яка проінформувала про кількість поданих заяв від абітурієнтів, які мають 
право складати  внутрішні вступні іспити та фахові екзамени. Заступник 
відповідального секретаря детально ознайомила членів комісії із заявами таких 
осіб за спеціальностями та освітньо-професійними програмами та запропонувала 
проголосувати та допустити до складання внутрішні вступні іспитів та фахових 
екзаменів таких осіб.  
 
 
 



УХВАЛИЛИ: допустити до складання вступних та фахових іспитів абітурієнтів, 
які вступають на денну та заочну форми навчання за освітньо-професійним 
ступенем фаховий молодший бакалавр та рівнем вищої освіти бакалавр. 

 
 
 
Голова приймальної комісії     М.М. Баб’як 
 
Секретар        Ю.С. Хомош  


