
ПРОТОКОЛ №13 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

20.08.2019 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»; 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».   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Зарахування на навчання абітурієнтів, які вступають на заочну форму 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

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

інформацію про абітурієнтів які вступають на заочну форму навчання за ОКР 
молодший спеціаліст. Доповідач довела до відома присутніх, що серед 
абітурієнтів, які були рекомендовані до зарахування на заочну форму навчання за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб  є особи, які вступають за результатами 
ЗНО (5 осіб) та особи, які вступають на основі ОКР кваліфікований робітник                   
(4 особи), Дані абітурієнти виконали усі умови щодо зарахування (подали 
оригінали документів про освіту) і можуть бути зараховані на заочну форму 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності згідно 
поданих заяв.  

 
УХВАЛИЛИ:  
Зарахувати на навчання абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ОКР молодший спеціаліст: 
 

на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО: 
 

1. Чоловин Олег Степанович – спеціальність 185. Нафтогазова інженерія та 
технології (спеціалізація Експлуатація нафтових і газових свердловин ІІ курс); 

2. Гловлюк Володимир Володимирович – спеціальність 184. Гірництво (ІІ 
курс); 

 

3. Костюк Дмитро Васильович – спеціальність 184. Гірництво (ІІ курс); 
4. Мирьо Микола Романович – спеціальність 184. Гірництво (ІІ курс); 
5. Черпак Дмитро Романович – спеціальність 184. Гірництво (ІІ курс); 

 

 



на основі ОКР кваліфікований робітник: 
 

1. Романко Ігор Романович – спеціальність 184. Гірництво (ІІ курс); 
2. Штереб Ярослав Миколайович – спеціальність 184. Гірництво (ІІ курс); 
3. Пецкович Володимир Володимирович 185. Нафтогазова інженерія та 

технології (Обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових промислів, 
ІІ курс); 

4. Артимко Мар’ян Миколойович – спеціальність 151. Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології (ІІ курс). 

 
 

 
 
 

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


