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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Зарахування  на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 
абітурієнтів, що вступають на денну та заочну форми навчання за 
освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр.  

 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
проінформував, що станом на 12.08.2021 р. продовжується прийом оригіналів від 
абітурієнтів, які вступають на денну та заочну форми навчання за освітньо-
професійним ступенем фаховий молодший бакалавр. Відповідальний секретар 
детально проінформував про кількість абітурієнтів, які станом на 12.08.2021 р. 
виконали вимоги до зарахування, уклали договорів про надання освітніх послуг та 
подали довідку про місцезнаходження оригіналів документів про освіту у 
навчальний заклад та запропонував зарахувати таких осіб за освітньо-
професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на заочну форму навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб, а саме: 

- за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (ОПП 
«Експлуатація нафтових і газових свердловин»): 

1) Гресько Любомир Васильович; 
2) Донич Денис Олександрович; 
3) Сюсько Дмитро Іванович. 
- за спеціальністю 184 «Гірництво» (ОПП «Буріння свердловин»): 
1) Лайбіда Іван Зіновійович. 

Додатково відповідальний секретар приймальної комісії проінформував, що до 
приймальної комісії надійшла заява від абітурієнта Кухарчишина Миколи 
Івановича, який подав оригінали за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», заочна форма навчання та просить перенести 
заяву та зарахувати його за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та 
технології» (ОПП «Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових 
промислів») на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 
Відповідальний секретар проінформував, що відповідно до п. 5 розділу XIII 
Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу 
в 2021 році, вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та 



юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати 
спеціальність та форму здобуття освіти на іншу в межах Дрогобицького фахового 
коледжу нафти і газу (за умови збігу конкурсних предметів та за наявності 
вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви та за умови, що 
таке перенесення не призводить до зарахування за відповідною формою здобуття 
освіти у терміни, які не відповідають цим Правилам). Відповідальний секретар 
приймальної комісії повідомив, що умови такого перенесення заяви дотримані і 
запропонував зарахувати абітурієнта Кухарчишина Миколу Івановича на 
навчання за спеціальністю 185. Нафтогазова інженерія та технології (ОПП 
«Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів») на заочну 
форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Зарахувати на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів, 
які вступають на денну та заочну форми навчання за освітньо-професійним 
ступенем фаховий молодший бакалавр та виконали вимоги до зарахування, а 
саме: 

- за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (ОПП 
«Експлуатація нафтових і газових свердловин»): 

1) Гресько Любомир Васильович; 
2) Донич Денис Олександрович; 
3) Сюсько Дмитро Іванович 
- за спеціальністю 184 «Гірництво» (ОПП «Буріння свердловин»): 
1) Лайбіда Іван Зіновійович. 

2. Зарахувати абітурієнта Кухарчишина Миколу Івановича на навчання за 
освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 
185. Нафтогазова інженерія та технології (ОПП «Обслуговування і ремонт 
обладнання нафтових і газових промислів») на заочну форму навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб. 
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