
ПРОТОКОЛ №11 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

01.08.2019 р. 
 
Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Андибур Б.І. 
 

Присутні: Павлюк П.С. – заступник директора з виховної роботи і гуманітарної освіти, 
заступник голови приймальної комісії; 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 денну форму навчання на основі базової 

загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб. 
2. Затвердження рейтингових списків та рекомендація до зарахування на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів, які 
вступають за ОКР молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої 
освіти, денна форма навчання, та абітурієнтів, які вступають на навчання 
за ступенем вищої освіти бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст, 
денна та заочна форми навчання. 

 
По першому питанню 
 
СЛУХАЛИ:  

Баб’яка М.М., голову приймальної комісії, який проінформував, що згідно 
Правил прийому ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» вступники на основі 
базової загальної середньої освіти, які відповідно до рейтингових списків не були 
зараховані за регіональним замовлення, але представили до приймальної комісії 
оригінали документів, можуть бути зараховані  на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб. Голова приймальної комісії запросив до виступу секретаря 
приймальної комісії для представлення інформації по даному питанню. 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Андибур Б,І., відповідальний секретар приймальної комісії, яка представила 
детальну інформацію по усіх спеціальностях щодо осіб, які можуть бути 
зараховані на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 
основі базової загальної середньої освіти. 



 
УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів, 
які вступають на денну форму навчання на основі базової загальної середньої 
освіти (список додається). 

 

 
По другому питанню 
 
СЛУХАЛИ:  

Заступника секретаря приймальної комісії Хомоша Ю.С., який представив до 
затвердження рейтингові списки абітурієнтів, які вступають за ОКР молодший 
спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти, денна форма навчання, та 
абітурієнтів, які вступають на навчання за ступенем вищої освіти бакалавр на 
основі ОКР молодший спеціаліст, денна та заочна форми навчання. Хомош Ю.С. 
запропонував затвердити дані рейтингові списки та рекомендувати даних осіб до 
зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 
 
УХВАЛИЛИ: 

Затвердити рейтингові списки та рекомендувати до зарахування на навчання 
за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів, які вступають за ОКР 
молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти, денна форма 
навчання, та абітурієнтів, які вступають на навчання за ступенем вищої освіти 
бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст, денна та заочна форми навчання 
(списки додаються). 

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


