
ПРОТОКОЛ №9 
 

Засідання приймальної комісії  
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу  

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

 
23.07.2020 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 конкурсу та затвердження рейтингових списків абітурієнтів, які 
вступають на денну форму навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий 
молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти. 
2. Рекомендація до зарахування на місця регіонального замовлення абітурієнтів, що 
вступають на денну форму навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий 
молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти. 
 
По першому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
повідомив, що усі абітурієнти, які вступають на денну форму навчання за 
освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на основі базової 
загальної середньої освіти з’явилися на вступні іспити, крім 5 осіб: Вовчанська 
Світлана Василівна, Когут Мар`яна Степанівна, Костишак Ганна Михайлівна, 
Котенко Єлизавета Олександрівна, Чупак Віталій Володимирович. 
Відповідальний секретар запропонував не допустити даних осіб до участі у 
конкурсі, у зв’язку із неявкою на вступні іспити. Відповідальний секретар 
проінформував про результати проведення вступних іспитів запропонував 
затвердити дані результати та допустити осіб, які складали вступні іспити до 
участі у конкурсі.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити результати вступних іспитів та допустити до участі у 
конкурсі абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити, та вступають на денну форму 
навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на основі 
базової загальної середньої освіти. 
Абітурієнтам, які не з’явилися на вступні іспити, відмовити в участі у 
конкурсному відборі на вступ на навчання за освітньо-професійним ступенем 
фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти. 
 
По другому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
повідомив, що за результатами вступних іспитів сформовані рейтингові списки 



абітурієнтів, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої 
освіти та детально ознайомив із даними списками за кожною із спеціальностей. 
Відповідальний секретар приймальної комісії запропонував рекомендувати на 
денну форму навчання на місця державного (регіонального) замовлення 
абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти перших у списку, згідно 
рейтингу (список додається). 
УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити рейтингові списки абітурієнтів, що вступають на денну форму 
навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на основі 
базової загальної середньої освіти. (списки додаються).  
2. Рекомендувати до зарахування на місця державного замовлення за квотою-1 
абітурієнтів, що вступають на денну форму навчання на основі базової загальної 
середньої освіти за спеціальними умовами вступу, а саме: Курман Тетяна-Ольга 
Андріївна, яка вступає за квотою 1 за спеціальностями 051. Економіка (Економіка 
підприємства) та 073. Менеджмент (Організація виробництва). 
3. Перших у рейтинговому списку абітурієнтів, що вступають на денну форму 
навчання на основі базової загальної середньої освіти рекомендувати до 
зарахування на місця державного замовлення на загальних умовах. 
 
 

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


