ПРОТОКОЛ № 14
Засідання приймальної комісії
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»
31.07.2017 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; 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»;
Шугайло О.Я. - адміністратор ЄДЕБО; Яців Т.В. - завідувач відділення нафтогазової
інженерії та технології.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Перерозподіл обсягів державного замовлення на 2017 рік..
2. Зарахування абітурієнтів на місця державного замовлення (денна
форма навчання).
3. 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..
По першому питанню:
СЛУХАЛИ:
Баб’яка М.М., голову приймальної комісії, який проінформував, що
згідно листа МОН України за №1093 від 28.07. 2017р Про затвердження змін до
розподілу обсягу державного замовлення у 2017 році здійснено перерозподіл
місць державного замовлення для ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»:
на спеціальність 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – 0
місць; на спеціальність 102. Хімія – 0 місць; на спеціальність 185. Нафтогазова
інженерія та технології – 8 місць, а на спеціальність 151. Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології – 2 місця. Голова приймальної комісії
висуну пропозицію 8 місць державного замовлення 185. Нафтогазова інженерія
та технології перерозподілити на спеціалізацію «Експлуатація нафтових і
газових свердловин», у зв’язку із великим конкурсом по даній спеціалізації.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити перерозподіл обсягів державного замовлення для ДВНЗ
«Дрогобицький коледж нафти і газу» згідно пропозицій.

2

По другому питанню
СЛУХАЛИ:
Баб’яка М.М., голову приймальної комісії, який проінформував, що
відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» о
12:00 год. 31 липня 2017 року приймальна комісія повинна сформувати наказ
про зарахування за державною формою навчання 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 10:00 год. 31 липня
2017 року, та озвучила пропозицію проголосувати та зарахувати на місця
державного 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 та зарахувати на
їх місця абітурієнтів наступних 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 (квота 1) вступу, а саме:
Спеціальність: 161. Хімічні технології та інженерія (Переробка нафти
і газу )
№ з.п.
1.

Прізвище, ім’я, по батькові
Білинський Орест-Юліан Ярославович (сирота)

Рейтинговий бал
13,1

Спеціальність: 185. Нафтогазова інженерія та технології
(Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів)
№ з.п.
1.

Прізвище, ім’я, по батькові
Климаш Іван Ігорович (сирота)

Рейтинговий бал
14,8

2. Зарахувати на місця державного замовлення абітурієнтів, що вступають
на навчання на основі базової загальної середньої освіти на денну форму
навчання за загальним конкурсом (список додається).
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По третьому питанні:
СЛУХАЛИ:
Хомош Ю.С., заст. відповідального секретаря приймальної комісії, який
представив інформацію по денній та заочній формі навчання за ступенем
вищої освіти бакалавр на основі: повної загальної середньої освіти,
ОКР «Молодший спеціаліст» та вищої освіти (список додається). Абітурієнти
на основі ОКР «Молодший спеціаліст» та вищої освіти успішно склали фахові
іспити (співбесіда) та фахові іспити. Дані особи можуть бути рекомендовані до
зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за ступенем вищої
освіти бакалавр.
УХВАЛИЛИ:
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).

Голова приймальної комісії

М.М. Баб’як

Секретар

Б.І. Андибур

