
ПРОТОКОЛ №9 
 

Засідання приймальної комісії  
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу  

 
30.07.2021 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., Павлюк Г.М., Рубаха Л.Б., Шимко М.Ю., Цапів О.С.   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Перерозподіл місць регіонального замовлення за освітньо-професійним 
ступенем фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої 
освіти. 
2. 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. 
2. Рекомендація до зарахування на місця за кошти фізичних і юридичних осіб 
абітурієнтів, що вступають на денну форму навчання за освітньо-
професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на основі базової 
загальної середньої освіти. 
3. Затвердження результатів фахового іспиту, рейтингових списків, та 
допуск до участі у конкурсі абітурієнтів що вступають на денну та заочну 
форми навчання за рівнем вищої освіти бакалавр на основі молодшого 
спеціаліста за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 
По першому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
повідомив, про результати прийому оригіналів документів про освіту від 
абітурієнтів, які бажають вступити на навчання за освітньо-професійним 
ступенем фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої 
освіти. Серед них є 18 абітурієнтів, які подали оригінали на вступ за 
спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технологія» (ОПП «Експлуатація 
нафтових і газових свердловин»). Водночас відповідальний секретар приймальної 
комісії повідомив, що за іншими освітньо-професійними програмами даної 
спеціальності кількість оригіналів є меншою за кількість місць регіонального 
замовлення, тому запропонував здійснити перерозподіл місць регіонального 
замовлення в межах спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технологія», а 
саме: з освітньо-професійної програми «Експлуатація газонафтопроводів та 
газонафтосховищ») три місця перерозподілити на освітньо-професійну програму 
«Експлуатація нафтових і газових свердловин». 



 
УХВАЛИЛИ: Затвердити перерозподіл місць регіонального замовлення за 
освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на основі базової 
загальної середньої освіти згідно поданих пропозицій (додаються). 
 
По другому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Баб’яка М.М., голову приймальної комісії, який проінформував, що 
відповідно до Правил прийому до Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу 
до 31 липня 2021 року приймальна комісія повинна сформувати наказ про 
зарахування на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету 
абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти. Голова приймальної 
комісії запросив відповідального секретаря приймальної комісії представити 
інформацію про виконання вимог до зарахування такими абітурієнтами. 
 
ВИСТУПИЛИ: Хомош Ю.С. відповідальний секретар приймальної комісії, який 
проінформувала про кількість оригіналів документів, які були представлені до 
приймальної комісії за кожною із спеціальностей, станом на 29 липня 2021 р., та 
озвучив пропозицію проголосувати та зарахувати на місця державного 
(регіонального) замовлення осіб, які виконали умови до зарахування та подали 
оригінали документів, згідно рейтингових списків та оформили договір про 
надання освітніх послуг. Відмінити рекомендацію на зарахування для осіб, які не 
виконали вимоги до зарахування (не представили до приймальної комісії 
оригінали документів про освіту) та зарахувати на їхні місця наступних 
абітурієнтів за рейтинговим списком, які представили до приймальної комісії 
оригінали документів та оформили договір про надання освітніх послуг. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. 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 за квотою-1:  
1) Шиканова Олександра Сергіївна, яка вступає за квотою 1 за спеціальністю 
193 «Геодезія та землеустрій» (ОПП «Землевпорядкування»); 
2) Чолікидзе Микола Зазович, який вступає за квотою 1 за спеціальністю 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ОПП 
«Електропостачання»); 
3) Даниляк Богдан Андріанович, який вступає за квотою 1 за спеціальністю 
184 «Гірництво» (ОПП «Буріння свердловин»). 
2. Зарахувати на місця регіонального замовлення абітурієнтів, що вступають на 
денну форму навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший 
бакалавр на основі базової загальної середньої освіти на загальних умовах (список 
додається). 
 
По третьому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
представив  інформацію про заяви абітурієнтів, які вступають на денну форму 
навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на 

https://www.dkng.net.ua/abituriientu/perelik-spetsialnostei/4-5-05030106-burinnia-sverlovyn


основі базової загальної середньої освіти та можуть бути рекомендовані до 
зарахування на місця за кошти фізичних і юридичних. Відповідальний секретар 
приймальної комісії запропонував проголосувати та рекомендувати до 
зарахування абітурієнтів на місця за кошти фізичних і юридичних, які подали 
оригінали документів про освіту та уклали договір про надання освітніх послуг. 
 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до зарахування на місця за кошти фізичних і 
юридичних осіб абітурієнтів, що вступають на денну форму навчання за освітньо-
професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної 
середньої освіти, згідно списку. 
 
По четвертому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
повідомив, що серед абітурієнтів, які вступають на навчання за ступенем вищої 
освіти бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст та були допущені до 
складання фахових іспитів є абітурієнти, які є випускниками коледжу за 
спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології». Усі абітурієнти 
складали попередній фаховий іспит у березні 2021 року, їхні результати 
затверджені протоколом приймальної комісії № 3 від 12.03.2021 р. 
Відповідальний секретар приймальної комісії запропонував зарахувати дані 
результати як результат фахового іспиту для даної спеціальності. 
Відповідальний секретар повідомив, що зарахування фахового іспиту є підставою 
для допущення даних заяв до участі у конкурсі, представив та запропонував 
затвердити сформований рейтинговий список заяв абітурієнтів, які вступають на 
навчання за ступенем вищої освіти бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст 
та запропонував затвердити. 
Хомош Ю.С. проінформував, що усі заяви абітурієнтів, які беруть участь у 
конкурсі можуть бути рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та 
юридичних осіб.  
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Зарахувати попередні результати фахового іспиту, які були затверджені 
приймальною комісію протоколом №3 від 12.03.2021 р., як результат фахового 
іспиту для абітурієнтів, які вступають на навчання за ступенем вищої освіти 
бакалавр спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (ОПП 
«Газонафтопроводи та газонафтосховища»). 
2. Допустити до участі у конкурсі та затвердити сформований рейтинговий список 
заяв абітурієнтів, які вступають на навчання за ступенем вищої освіти бакалавр на 
основі ОКР молодший спеціаліст (додається). 
3. Рекомендувати до зарахування абітурієнтів, які вступають на навчання за 
ступенем вищої освіти бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст, на навчання 
за кошти фізичних та юридичних осіб. 
 

 
Голова приймальної комісії     Мирон БАБ’ЯК 
 
Секретар        Юрій ХОМОШ 


