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Засідання приймальної комісії  
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу  

 
27.07.2021 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., 
Мащакевич М.В., Мінчак Н.Д., Павлюк Г.М., Рубаха Л.Б., Шимко М.Ю., 
Цапів О.С.   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Затвердження рейтингових списків, та допуск до участі у конкурсі 

абітурієнтів що 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. 

3. Допуск до складання вступних випробувань абітурієнтів, які вступають 
на денну та заочну форми навчання за освітньо-професійним ступенем 
фаховий молодший бакалавр та рівнем вищої освіти бакалавр. 

4. Затвердження рейтингових списків, та допуск до участі у конкурсі 
абітурієнтів що вступають на денну та заочну форми навчання за 
рівнем вищої освіти молодший бакалавр. 

 
 
По першому питанню: 
 
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, окрім таких осіб: 
1) Гірчак Руслан Романович – забрав документи; 
2) Янко Діана Михайлівна – не з’явилася на вступні іспити; 
3) Петрище Віталій Іванович – забрав документи; 
4) Брушньовський Андрій Любомирович – забрав документи; 
Відповідальний секретар запропонував не допустити даних осіб до участі у 
конкурсі. 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:  
1) Шиканова Олександра Сергіївна, яка вступає за квотою 1 за спеціальностями 
051 «Економіка» (ОПП «Економіка підприємства») та 073 «Менеджмент» (ОПП 
«Організація виробництва») та 193 «Геодезія та землеустрій» (ОПП 
«Землевпорядкування»); 
2) Чолікидзе Микола Зазович, який вступає за квотою 1 за спеціальностями 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ОПП 
«Електропостачання») та 161 «Хімічні технології та інженерія» (ОПП «Переробка 
нафти і газу»); 
3) Даниляк Богдан Андріанович, який вступає за квотою 1 за спеціальностями 
184 «Гірництво» (ОПП «Буріння свердловин») та 185 «Нафтогазова інженерія та 
технології» (ОПП «Експлуатація нафтових і газових свердловин»). 
3. Перших у рейтинговому списку абітурієнтів, що вступають на денну форму 
навчання на основі базової загальної середньої освіти, рекомендувати до 
зарахування на місця регіонального замовлення на загальних умовах, відповідно 
до кількості місць. 
 
По третьому питанні: 
 
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, 
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які вступають на денну та заочну форми навчання за освітньо-професійним 
ступенем фаховий молодший бакалавр та рівнем вищої освіти бакалавр. 
 
По четвертому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І., заступника відповідального секретаря приймальної 
комісії, яка проінформувала, що 26.07.2021 року завершено прийом документів 
від абітурієнтів, які вступали на денну  та заочну форми навчання за ступенем 
вищої освіти молодший бакалавр та  бакалавр. Зуступник відповідального 
секретаря детально ознайомила із кількістю поданих заяв за кожною із 
спеціальностей та запропонувала 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. 
 
 

 
Голова приймальної комісії     Мирон БАБ’ЯК 
 
Секретар        Юрій ХОМОШ 


