
ПРОТОКОЛ №10 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

29.07.2019 р. 
 
Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Андибур Б.І. 
 

Присутні: Хомош Ю.С. – голова циклової комісії «Економіки підприємства та 
інформаційних технологій», заступник відповідального секретаря приймальної комісії; 
Зінкевич В.І. - завідувач відділення природничих наук, автомобільного транспорту та 
електричної інженерії; Савчин Л.Я. – завідувач навчально-методичної лабораторії; Цапів О.С. – 
завідувач навчально-методичного кабінету; Шимко М.Ю. - викладач циклової комісії 
«Нафтогазової інженерії та технології»,  голова профкому;  Даниляк Т.В. – викладач циклової 
комісії «Нафтогазової інженерії та технології»; Чушак П.Є. – викладач циклової комісії 
«Хімічні технології та інженерія», Петлевич М.Є.- завідувач навчально-виробничими 
майстернями; Куценко І.В. - адміністратор ЄДЕБО; Рубаха Л.Б. – голова циклової комісії 
«Геології, геодезії та землеустрою»; Малик В.Я. – голова циклової комісії «Автомобільного 
транспорту та енергетичного машинобудування»; Федик Ю.В. – член студентського 
самоврядування.   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Зарахування абітурієнтів на місця державного (регіонального) 
замовлення за ОКР молодший спеціаліст на основі базової загальної 
середньої освіти.. 
2. Допуск до участі у конкурсі та рекомендація до зарахування  на місця 
за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів, що вступають на 
денну  та заочну форми навчання за ступенем вищої освіти бакалавр та 
ОКР молодший спеціаліст.  
 
 
По першому питанню: 
 СЛУХАЛИ:  

 Баб’яка М.М., голову приймальної комісії, який проінформував, що 
відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», до 
29 липня 2019 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:  
 Андибур Б.І., відповідальний секретар приймальної комісії, яка 
проінформувала про кількість оригіналів документів, які були представлені до 
приймальної комісії за кожною із спеціальностей, станом на 11:00 год. 29 липня 
2019 року, та озвучила пропозицію проголосувати та зарахувати на місця 
державного (регіонального) замовлення осіб, які виконали умови до зарахування 



та подали оригінали документів, згідно рейтингових списків. 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. 
 
 УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати на місця державного замовлення абітурієнтів, що вступають на 
навчання на основі базової загальної середньої освіти на денну форму навчання за 
спеціальними умовами вступу (квота 1), а саме: 

 
Спеціальність:  161. Хімічні технології та інженерія  (Переробка нафти          

і газу ) 
 

№ з.п. Прізвище, ім’я, по батькові Рейтинговий бал 
1.  Гаркавець Олександра Володимирівна 17,9 

 
Спеціальність:  051.Економіка 

 
№ з.п. Прізвище, ім’я, по батькові Рейтинговий бал 

1.  Тонкошкур Анастасія Анатоліївна 20,2 
 
2. Зарахувати на місця державного (регіонального) замовлення абітурієнтів, 

що вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти на денну 
форму навчання за загальним конкурсом (список додається). 

 
По другому питанні: 
СЛУХАЛИ: 
Хомош Ю.С., заступника відповідального секретаря приймальної комісії, 

який представив  інформацію про заяви нас вступ по денній та заочній формі 
навчання за ступенем вищої освіти бакалавр та ОКР молодший спеціаліст (список 
додається). Хомош Ю.С. проінформував, що абітурієнти, які вступають  на денну 
та заочну форми навчання за ступенем вищої освіти бакалавр на основі ОКР 
молодший спеціаліст успішно склали фахові іспити.  Дані особи можуть бути 
рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за 
ступенем вищої освіти бакалавр. Абітурієнти, які вступають за ОКР молодший 
спеціаліст подали до приймальної комісії електронні заяви і повинні виконати 
вимоги до зарахування згідно Правил прийому до ДВНЗ «Дрогобицький коледж 
нафти і газу» (список додається).   

  
  УХВАЛИЛИ:  
Затвердити рейтингові списки та рекомендувати до зарахування на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів, що вступають на денну та заочну 
форми навчання за ступенем вищої освіти бакалавр (список додається) та ОКР 
молодший спеціаліст (список додається). 

 

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


