
ПРОТОКОЛ №1 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 
31.01.2019 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»; Чушак П.Є. – викладач циклової комісії 
«Хімічні технології та інженерія»; Петлевич М.Є. – завідувач навчально-виробничими 
майстернями; Рубаха Л.Б. – голова циклової комісії «Геології, геодезії та землеустрою»; 
Малик В.Я. – голова циклової комісії «Автомобільного транспорту та енергетичного 
машинобудування».   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження плану роботи приймальної комісії на 2019 рік. 
2. Затвердження положення про приймальну комісію 

ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2019 році. 
3.  Про затвердження Правил прийому на здобуття освітньо-кваліфіка-

ційного рівня молодшого спеціаліста у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і 
газу» в 2019 році.  

4.  Про затвердження Правил прийому на здобуття ступеня бакалавра у 
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2019 році.  

5. Про затвердженння положення про підготовчі курси 
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2019 році.  

6. Зарахування осіб на навчання на підготовчі курси в ДВНЗ «Дрогобицький 
коледж нафти і газу» у 2019 році.  

7. Різне. 
 
По першому питанню: 

 

СЛУХАЛИ: 
Баб’яка М.М. – голову приймальної комісії, який ознайомив присутніх із 

планом роботи приймальної комісії на 2019 рік. 
ВИСТУПИЛИ: 
Андибур Б.І. – відповідальний секретар приймальної комісії, яка 

проінформувала, що відповідно до Правил прийому у 2019 році зарахування на 
денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб буде 
здійснюватися у серпні та вересні, відповідно, тому внесла пропозицію 
запланувати звіт роботи приймальної комісії на серпень та вересень поточного 



року. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи приймальної комісії на 2019 рік, 

згідно поданої пропозиції (додається). 
 
По другому питанню: 
 

СЛУХАЛИ:  
Андибур Б.І. , відповідального секретаря приймальної комісії, яка довела до 

відома присутніх, що відповідно до Положення про приймальну комісію вищих 
навчальних закладів, затверженого наказом Міністерства освіти і науки України 
ві 15 жовтня 2015 року № 1085, затвердженого в Міністерстві  юстиції України       
04 листопада 2015 року за № 1353/27798, було розроблено Положенння про 
приймальну комісію ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу». Дане 
Положенння підлягає перезатвердженню педагогічною радою і членами 
приймальної комісії.  

УХВАЛИЛИ: 
 Затвердити Положення про приймальну комісію ДВНЗ «Дрогобицький 
коледж нафти  і газу» на 2019 рік (додаються). 
 
По третьому питанню: 
 

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

проінформував про те, що відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України №1082 від 10 жовтня 2018 року та 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за                    
№1231/32683 були розроблені Правила прийому на здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році. Відповідальний 
секретар проінформувала про основні нововведення та запропонувала затвердити 
Правила прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2019 році. 

УХВАЛИЛИ: 
 Затвердити Правила прийому на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста у Державному вищому навчальному закладі 
«Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2019 році (додаються). 
 
По четвертому  питанню: 
 

СЛУХАЛИ:  
Хомоша Ю.С., заст.відповідального секретаря приймальної комісії, який 

проінформував про те, що відповідно до Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України 11 жовтня 2018 року за №1096 та зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908  були розроблені Правила 
прийому на здобуття ступеня бакалавра у Державному вищому навчальному 
закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2019 році. Хомош Ю.С. ознайомив 
присутніх із розробленими Правилами прийому на здобуття ступеня бакалавра в 
2019 році та запропонував проголосувати та затвердити дані Правила прийому. 
 



УХВАЛИЛИ: 
Затвердити Правила прийому на здобуття ступеня бакалавра у Державному 

вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2019 році 
(додаються). 
 
По п’ятому питанню: 
 

СЛУХАЛИ: 
Хомоша Ю.С. – заст. відповідального секретаря приймальної комісії, який 

повідомив, що відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «Дрогобицький коледж 
нафти і газу» у 2018 році у коледжі будуть функціонувати чотиримісячні 
підготовчі курси. Відповідно до Правил прийому на 2019 рік слухачам 
підготовчих курсів будуть нараховуватись додаткові бали за результатами 
підсумкової атестації. Додаткові бали будуть враховуватись при вступі в коледж 
тільки на ті спеціальності, яким надана особлива підтримка. Доповідач ознайомив 
із Положенням про підготовчі курси ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
на 2019 рік і висунув пропозицію затвердити дане Положення. 

ВИСТУПИЛИ: 
Петлевич М.Є. – завідувач навчально-виробничими майстернями, який 

обговорив питання наявності у Положенні про підготовчі курси умов про пільги 
при оплаті за навчання для дітей працівників коледжу. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити Положення про підготовчі курси ДВНЗ «Дрогобицький коледж 

нафти і газу» на 2019 рік (додаються). 
 

 

По шостому питанню: 
 

СЛУХАЛИ: 
Андибур Б.І. – відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

проінформувала, що станом на 31.01.2019 року подано __ заяв від осіб, які 
бажають навчатися на підготовчих курсах до вступу у ДВНЗ «Дрогобицький 
коледж нафти і газу». Документи таких осіб відповідають усім вимогам. Дані 
особи можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання на підготовчих 
курсах.  

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати до зарахування на навчання на підготовчих курсах для вступу 

у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2019 р. осіб згідно списку 
(додається). 

 
Різне: 
СЛУХАЛИ:   
Андибур Б.І. – відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

запропонувала внести зміни до Положення про переведення студентів, які 
навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 
державним замовленням у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», 
затверджене наказом директора коледжу № 75 від 30.03.2016р. Зміни вносяться з 
метою удосконалення документації щодо контролю наявності вакантних місць 
державного замовлення при переведенні студентів на державну флрму навчання. 
Доповідач запропонувала замінити Додаток 2 до даного положення, а саме: бланк 



подання завідувачів відділеннями із зазгаченнм кількості вакантних місць 
державного замовлення за напрямами підготовки (відділеннями) і курсами.  

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити зміни (Додаток 2) до Положення про переведення студентів, які 

навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 
державним замовлення у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
(додаються).   

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


