
ПРОТОКОЛ №1 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 
31.01.2018 р. 
 
Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Андибур Б.І. 
 
Присутні: Глубиш І.І. – заступник директора з навчально-виробничої роботи;               

Павлюк Г.М. – завідувач відділення технології, автоматизації та економіки; Хомош Ю.С. - 
заступник відповідального секретаря приймальної комісії; Зінкевич В.І. - завідувач 
відділення природничих наук, автомобільного транспорту та електричної інженерії; 
Цапів О.С. – завідувач навчально-методичного кабінету; Шимко М.Ю.- голова комісії 
спецдисциплін спеціальності «Експлуатація нафтових і газових свердловин» голова 
профкому; Яців Т.В. - завідувач відділення нафтогазової інженерії та технології; Чушак П.Є. 
– викладач циклової комісії спеціальностей «Хімічні технології та інженерія», «Хімія»; 
Петлевич М.Є.- завідувач навчально-виробничими майстернями; Шугайло О.Я. - 
адміністратор ЄДЕБО; Рубаха Л.Б. – голова циклової комісії «Геології, геодезії та 
землеустрою»; Малик В.Я. – голова циклової комісії «Автомобільного транспорту та 
енергетичного машинобудування»; Журавчак Я.Ю. – член студентського самоврядування.   

 
Порядок денний: 

1. Про затвердження плану роботи приймальної комісії на 2018 рік. 

2. Зарахування осіб на навчання в ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти 

і газу» на підготовчі курси у 2018 році  

 
 
По першому питанню: 
 

СЛУХАЛИ: 
Баб’яка М.М. – голову приймальної комісії, який ознайомив присутніх із 

планом роботи приймальної комісії на 2018 рік. 
ВИСТУПИЛИ: 
Андибур Б.І. – відповідальний секретар приймальної комісії, яка 

проінформувала, що відповідно до Правил прийому у 2018 році зарахування на 
денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб буде 
здійснюватися у серпні та вересні, відповідно, тому внесла пропозицію 
запланувати звіт роботи приймальної комісії на серпень та вересень поточного 
року. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити план роботи приймальної комісії на 2018 рік згідно поданої 

пропозиції. 
 
 



По другому питанню: 
 

СЛУХАЛИ: 
Андибур Б.І. – відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

проінформувала, що станом на 31.01.2018 року подано 95 заяв від осіб, які 
бажають навчатися на підготовчих курсах до вступу у ДВНЗ «Дрогобицький 
коледж нафти і газу». Документи таких осіб відповідають усім вимогам. Дані 
особи можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання на підготовчих 
курсах.  

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати до зарахування на навчання на підготовчих курсах для 

вступу у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2018 р. 95 осіб згідно 
списку. Список додається 

 
 
Голова приймальної комісії     М.М. Баб’як 
 
Секретар        Б.І.Андибур  


