ПРОТОКОЛ №3
Засідання приймальної комісії
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»
25.02.2019 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; Куценко І.В. - адміністратор ЄДЕБО; Рубаха Л.Б. – голова циклової комісії
«Геології, геодезії та землеустрою»; Малик В.Я. – голова циклової комісії «Автомобільного
транспорту та енергетичного машинобудування»; Федик Ю.В. – член студентського
самоврядування.

.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Створення предметних та фахових комісій для проведення вступних
випробувань на здобуття ОКР молодший спеціаліст.
2. Створення фахової комісії для проведення вступних випробувань для
здобуття ступеня бакалавра.
3. Організацію проведення фахового іспиту та допуск осіб, які бажають
вступати до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» для здобуття
ступеня бакалавра до складання фахового вступного іспиту.
По першому питанні
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І– відповідального секретаря приймальної комісії,
яка проінформувала, що відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у ДВНЗ «Дрогобицький
коледж нафти і газу» в 2019 році слід створити предметні та фахові екзаменаційні
комісії для проведення вступних випробувань. Відповідальний секретар
проінформувала про вимоги до формування предметних та фахових комісій, та
запропонувала включити до цих комісій осіб, відповідно до списку (список
додається).
УХВАЛИЛИ: Створити предметні та фахові екзаменаційні комісій для
проведення вступних випробувань у 2019 році для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до запропонованого
списку.

По другому питанні
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І., відповідального секретаря приймальної комісії,
яка проінформувала, що відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття
ступеня вищої освіти бакалавра у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» в
2019 році, необхідно створити фахову екзаменаційну комісію для проведення
вступних випробувань. Відповідальний секретар проінформувала про вимоги до
формування фахової комісії, та запропонувала включити до цієї комісій осіб,
відповідно до списку:
Голова комісії: Болонний В.Т. – к.т.н., доцент, заступник директора з
навчальної роботи, голова циклової комісії «Нафтогазової інженерії та
технології».
Члени комісії: Бішко О.В. – викладач циклової комісії спеціальності
«Нафтогазова інженерія та технології»; Даниляк Т.В. – викладач циклової комісії
спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології.
УХВАЛИЛИ: Створити фахову екзаменаційну комісію для проведення
вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавра в 2019 році, відповідно до
запропонованого списку.
По третьому питанні
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., заступника відповідального секретаря
приймальної комісії, який доповів про те, що згідно навчального плану
спеціальності 185. Нафтогазова інженерія та технології (спеціалізації
«Експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ»), термін навчання
становить 3 роки і 6 місяців. Дані випускники завершують навчання значно
швидше. Тому вносимо пропозицію провести попередній фаховий іспит для
даних осіб одразу після завершення навчання у коледжі. До приймальної комісії
звернулися 23 особи, бажаючих вступати на навчання для здобуття ступеня вищої
освіти бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
(список додається). Хомош Ю.С. вніс пропозицію проголосувати та допустити
даних осіб для складання попереднього фахового іспиту для здобуття ступеня
вищої освіти бакалавр у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу».
УХВАЛИЛИ: Допусти осіб, які бажають вступати у ДВНЗ «Дрогобицький
коледж нафти і газу» для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр, для складання
попереднього фахового іспиту. Провести попередній фаховий іспит для даних
осіб 26.02.2019 року.

Голова приймальної комісії

М.М. Баб’як

Секретар

Б.І. Андибур

