
ПРОТОКОЛ №4 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

23.04.2018 р. 
 
Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Андибур Б.І. 
 

Присутні: Глубиш І.І. – заступник директора з навчально-виробничої роботи;               
Павлюк Г.М. – завідувач відділення технології, автоматизації та економіки; Хомош Ю.С. - 
заступник відповідального секретаря приймальної комісії; Зінкевич В.І. - завідувач відділення 
природничих наук, автомобільного транспорту та електричної інженерії; Цапів О.С. – завідувач 
навчально-методичного кабінету; 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; Рубаха Л.Б. – 
голова циклової комісії «Геології, геодезії та землеустрою»; Малик В.Я. – голова циклової 
комісії «Автомобільного транспорту та енергетичного машинобудування»; Журавчак Я.Ю. – 
член студентського самоврядування.   

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про затвердження Положення про апеляційну комісію ДВНЗ «Дрогобицький 

коледж нафти і газу» і її склад. 
2. Про затвердження Положення про порядок проведення тестувань на 

вступних випробуваннях до ДВНЗ  «Дрогобицький коледж нафти і газу». 
3. Про затвердження Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без 

громадянства до ДВНЗ  «Дрогобицький коледж нафти і газу». 
4. Про затвердження програм вступних випробувань у 2018 році. 
 
По першому питанні: 
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

ознайомила присутніх із розробленим Положенням про апеляційну комісію ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж нафти і газу» на 2018 рік. Також відповідальний секретарь 
проінформувала, що відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «Дрогобицький коледж 
нафти і газу» у 2018 році у коледжі слід створити апеляційну комісію. Вона 
проінформувала про вимоги до формування апеляційних комісій, та запропонувала 
включити до цих комісій осіб, відповідно до списку (список додається).  

ВИСТУПИЛИ: Яців Т.В. - завідувач відділення нафтогазової інженерії та 
технології, який запропонував ухвалити Положення про апеляційну комісію ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж нафти і газу» на 2018 рік і її склад. 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердження Положення про Апеляційну комісію на 2018 р. і її склад. 

(Положення і список членів апеляційної комісії додається). 
 
По другому питанні: 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С.,– заст. відповідального секретаря приймальної 



комісії, який представив Положення про порядок проведення тестувань на вступних 
випробуваннях до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2018 році. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про порядок проведення тестувань на 
вступних випробуваннях до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у                        
2018 році (Положення додається). 

 
По третьому питанні: 
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

представила Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства 
до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2018 році.  

ВИСТУПИЛИ: Баб’як М.М., голова приймальної комісії, який довів до відома, 
що дане положення розроблене відповідно до законодавчих вимог щодо прийому на 
навчання іноземних абітурієнтів та чітко регламентує порядок прийому та 
зарахування таких абітурієнтів у 2018 році.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про прийом на навчання іноземців та осіб 
без громадянства до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2018 році 
(Положення додається). 

 
По четвертому питанні: 
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І., відповідального секретаря приймальної комісії, 

яка проінформувала, що, відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «Дрогобицький 
коледж нафти і газу» у 2018 році, до початку вступної кампанії слід затвердити 
програми вступних випробувань. Відповідальний секретар проінформувала, що 
до приймальної комісії подані такі програми:   

- для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти: програми з 
української мови та математики; 

- для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти: програми з 
української мови та літератури, математики, фізики, хімії, біології, географії, 
іноземної мови, історії України.  

- для абітурієнтів на основі ОКР «кваліфікований робітник»: програми з 
української мови та програми фахових вступних випробувань за спеціальностями.  

- для абітурієнтів, які мають право проходити співбесіди: програми співбесід 
за дисциплінами.   

Відповідальний секретар приймальної комісії повідомила, що усі програми 
відповідають встановленим вимогам, розглянуті та затверджені на засіданнях 
циклових комісій, підписані головами цих комісій та можуть бути затверджені 
головою приймальної комісії. 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити програми вступних випробувань у 2018 році та 

розмістити їх на офіційній веб-сторінці навчального закладу та на дошці 
оголошень приймальної комісії. 

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


