ПРОТОКОЛ №6
Засідання приймальної комісії
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»
07.03.2017 р.
Голова: Баб’як М.М.
Секретар: Андибур Б.І.
Присутні: Павлюк П.С.- заступник директора з виховної роботи і гуманітарної освіти,;
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; Яців Т.В. - завідувач відділення нафтогазової інженерії та
технології; 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»; Оленич
Д.А. – голова студентського самоврядування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної
середньої освіти, вагові коефіцієнти для обчислення конкурсного бала.
По першому питанні
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І., відповідального секретаря приймальної комісії,
яка проінформувала, що відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України
№ 1/9-114 від 01.03. 2017р необхідно розмістити на веб-сайті коледжу вичерпну
інформацію щодо переліку конкурсних предметів, з яких вступники мають подати
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання до
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2017 році для здобуття ступеня
молодшого спеціаліста на основі повного загальної освіти. Відповідальний
секретар запропонувала при цьому керуватись вимогами пункту 2 розділу 7
проекту Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста в 2017 році, яким передбачено зарахування балів
сертифіката(ів) ЗНО (результати вступних іспитів) з української мови та
літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться
ЗНО (з двох предметів на вибір).
УХВАЛИЛИ: Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського
центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної
середньої освіти, вагові коефіцієнти для обчислення конкурсного бала (перелік
додається).
.
Голова приймальної комісії
М.М. Баб’як
Секретар
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