
ПРОТОКОЛ №17 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

18.08.2018 р. 
 

Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Андибур Б.І. 
 

Присутні: Глубиш І.І. – заступник директора з навчально-виробничої роботи;               
Хомош Ю.С. - заступник відповідального секретаря приймальної комісії; Зінкевич В.І. - 
завідувач відділення природничих наук, автомобільного транспорту та електричної інженерії; 
Чушак П.Є. – викладач циклової комісії спеціальностей «Хімічні технології та інженерія», 
«Хімія»; 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», Петлевич М.Є.- завідувач навчально-виробничими 
майстернями, Цапів О.С. – завідувач навчально-методичного кабінету, Шимко М.Ю.- викладач 
комісії «Нафтогазова інженерія та технології», голова профкому. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 

1.     Затвердження результатів вступних випробувань абітурієнтів (іспит 
та фаховий іспит), які вступають за ОКР молодший спеціаліст на заочну 
форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.  

2.    Оприлюднення рейтингового списку абітурієнтів та допуск до участі  в 
конкурсі абітурієнтів, які вступають за ОКР молодший спеціаліст на 
заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

3.    Рекомендація до зарахування абітурієнтів,  що вступають за ОКР 
молодший спеціаліст на заочну форму навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб. 

 
По першому питанні:  
 
СЛУХАЛИ:  

Хомоша Ю.С., заступника відповідального секретаря приймальної комісії, 
який проінформував про те, що завершилися вступні випробування у формі іспитів 
та фахових іспитів для абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання на 
основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста та ступеня вищої 
освіти.  

За кожною із спеціальностей заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії проінформував про результати вступних випробувань і 
запропонував затвердити їх.   
 
УХВАЛИЛИ:  
 Затвердити результати вступних випробувань (іспити та фахові іспити) 
абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання за ОКР молодший спеціаліст 
за кошти фізичних та юридичних осіб (список додається). 
 
 



По другому питанні: 
 

СЛУХАЛИ: 
Андибур Б.І., відповідальний секретар приймальної комісії, яка представила  

інформацію по заочній формі навчання за ОКР молодший спеціаліст. Було 
оприлюднено список абітурієнтів, які подали заяви на основі сертифікатів ЗНО, на 
основі кваліфікованого робітника та ОКР «Молодший спеціаліст» та вищої освіти. 
Дані особи зафіксовані у рейтинговому списку в ЄДЕБО і можуть бути допущені 
до конкурсного відбору.    

  
  УХВАЛИЛИ:  
Оприлюднити та затвердити рейтинговий список та допустити до участі в 

конкурсі абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання за ОКР молодший 
спеціаліст за кошти фізичних та юридичних осіб (список додається). 

 
По третьому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: 
Хомоша Ю.С., заст. відповідального секретаря приймальної комісії, який 

представив інформацію по заочній формі навчання за ОКР молодший спеціаліст. 
Абітурієнти, які успішно склали вступні випробування (співбесіду та фахові 
іспити) та допущені до участі у конкурсі, можуть бути рекомендовані до 
зарахування на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

  
  УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів, що вступають на заочну форму навчання за ОКР молодший спеціаліст 
(список додається). 

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


