ПРОТОКОЛ № 11
Засідання приймальної комісії
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»
14.07.2017 р.
Голова: Баб’як М.М.
Секретар: Андибур Б.І.
Присутні: Хомош Ю.С. - заступник відповідального секретаря приймальної комісії;
Зінкевич В.І. - завідувач відділення природничих наук, автомобільного транспорту та
електричної інженерії; Шубак М.І. – помічник директора з кадрової роботи; Цапів О.О. викладач циклової комісії «Нафтогазова інженерія та технології», керівник підрозділу
сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу; Савчин Л.Я._ завідувач
навчально-методичної лабораторії; Шимко М.Ю.- голова комісії спецдисциплін
спеціальності «Експлуатація нафтових і газових свердловин» голова профкому; Чушак П.Є. –
викладач циклової комісії спеціальностей «Хімічні технології та інженерія», «Хімія»;
Петлевич М.Є.- завідувач навчально-виробничими майстернями; Шугайло О.Я. адміністратор ЄДЕБО; Федик О.М. – викладач циклової комісії «Гірництво»; Шолтоян В.Р. –
голова студентського самоврядування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 Затвердження обсягів державного замовлення на 2017 рік.
2. Про допуск до вступних випробувань абітурієнтів, які вступають на
денну форму навчання за ОКР «молодший спеціаліст» на основі базової
загальної середньої освіти.
3. Про організацію та проведення вступних іспитів для абітурієнтів,
які вступають на денну форму навчання за ОКР «молодший спеціаліст» на
основі базової загальної середньої освіти.
По першому питанні:
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., заступник відповідального секретаря
приймальної комісії, який повідомив, що 12.07.2017 на сайті Міністерства
освіти і науки України було опубліковано орієнтовний обсяг державного
замовлення на 2017 рік. Для ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» було
запропоновано орієнтовний обсяг державного замовлення на денну форму
навчання – 203 особи на основі базової загальної середньої освіти.
Було представлено інформацію про розподіл обсягів державного замовлення за
кожною із спеціальностей окремо.
Хомош Ю.С. проінформував, що на спеціальність 185. Нафтогазова
інженерія та технології Міністерством виділено 60 місць державного
замовлення. Оскільки за даною спеціальністю здійснюється набір за трьома
спеціалізаціями,
заступник
відповідального
секретаря
запропонував
розподілити 60 місця державного замовлення наступним чином:
20 місць – спеціалізація «Експлуатація нафтових і газових свердловин»;
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20 місць – спеціалізація «Експлуатація газонафтопроводів і
газонафтосховищ»;
20 – місць спеціалізація «Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і
газових промислів».
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії повідомив, що
даний розподіл був закладений при формуванні пропозицій на держзамовлення
при подачі у МОН України на 2017 рік.
Хомош Ю.С. проінформував, що відповідно до Правил прийому на
2017 рік, приймальна комісія повинна встановити квоти на державне
замовлення для пільгових категорій в розмірі 10% державного замовлення, але
не менше 1 особи за кожною спеціальністю.
Заступник відповідального секретаря запропонував проголосувати та
затвердити представлений обсяг державного замовлення.
ВИСТУПИЛИ: Баб’як М.М., голова приймальної комісії, який
проінформував, що розподіл державного замовлення за спеціалізаціями
спеціальності 185. Нафтогазова інженерія та технології здійснюється
приймальними комісіями, тому, при потребі, приймальні комісії можуть
здійснювати перерозподіл державних місць в межах даної спеціальності
самостійно.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити обсяг державного замовлення на 2017 рік (додається).
По другому питанні:
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І., відповідального секретаря приймальної комісії, яка
представила інформацію, що станом на 14.07.17 р., загалом за усіма
спеціальностями, на денну форму навчання на основі базової загальної
середньої освіти подали документи на вступ 246 осіб, які оформили 605 заяв.
За кожною із спеціальностей відповідальний секретар приймальної
комісії проінформувала про відповідність оформлення документів, повідомила,
що усі заяви не повністю зареєстровані в системі ЄДЕБО у зв’язку із
системними помилками ЄДЕБО, але згідно листа МОН термін реєстрації заяв
вступників на основі базової загальної середньої освіти продовжено до
22.07.2017р. Андибур Б.І. запропонувала допустити даних абітурієнтів до
складання вступних іспитів з української мови та математики.
Відповідальний секретар повідомила, що серед усіх заяв є заяви
вступників, які мають спеціальні умови вступу: Климащ Іван Ігорович - дитина
позбавлена батьківського піклування, Ткач Наталія Іванівна - дитина
позбавлена батьківського піклування, Лех Христина Мирославівна , Білинський
Орест – Юліан Ярославович – дитина позбавлена батьківського піклування.
Галишин Владислав Іванович – дитина інвалід, Періг Сергій Степанович –
дитина інвалід. Юзефович Назарій Іванович – дитина, батько якої загинув в
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АТО. Також є вступники, батьки яких є учасниками бойових дій, а саме:
Щурко Андрій Михайлович, Огар Мар’ян Андрійович, Міштурак Роман
Володимирович, Дмитрович Сергій Романович, Ільків Миїхайло Карлович.
Документи даних осіб відповідають встановленим вимогам. Дані заяви можуть
бути допущені до участі у конкурсі за спеціальними умовами вступу.
УХВАЛИЛИ:
1. Допустити до складання вступних іспитів абітурієнтів на основі базової
загальної середньої освіти, а також і осіб, які мають спеціальні умови вступу
(список додається).
По третьому питанні:
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., заступник відповідального секретаря
приймальної комісії, який повідомив, що приймальна комісія повністю
підготовлена для проведення вступних іспитів для абітурієнтів, які вступають
на денну форму навчання за ОКР «молодший спеціаліст».
УХВАЛИЛИ:
Інформацію про організацію та проведення вступних іспитів для
абітурієнтів, які вступають на денну форму навчання за ОКР «молодший
спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти взяти до відома.

Голова приймальної комісії

М.М. Баб’як

Секретар

Б.І. Андибур

