
ПРОТОКОЛ №6 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

03.06.2019 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. Затвердження обсягів регіонального замовлення на 2019 рік та 
встановлення квоти 1 для пільгових категорій осіб. 

2. Про затвердження результатів підсумкової атестації слухачів підготовчих 
курсів 

 
По першому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І. – відповідальний секретар приймальної комісії, яка 

повідомила, що відповідно до листа департаменту освіти і науки Львівської ОДА 
№05-09/968 від 28.05.2019 року, коледж отримав регіональне замовлення на 2019 рік, 
на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, обсяг 
якого становить 215 осіб на основі базової загальної середньої освіти.                            
Секретар приймальної комісії оголосила детальну інформацію про розподіл обсягів 
регіонального замовлення за кожною із спеціальностей. 

Андибур Б.І. наголосила, що департамент освіти і науки Львівської ОДА в 
основному врахував пропозиції ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» щодо 
обсягів регіонального замовлення на 2019 рік в повному обсязі. 

Андибур Б.І. проінформувала, що відповідно до Правил прийому на                         
2019 рік, приймальна комісія повинна встановити квоти (квота 1) на регіональне 
замовлення для пільгових категорій в розмірі 10% регіонального замовлення, але не 
менше 1 особи за кожною спеціальністю. Згідно даних на кожну спеціальність буде 
запропоновано по одній особі з числа пільгових категорій, тільки на спеціальність 
185 «Гірництво» (освітньо-професійна програма «Буріння свердловин») і 184 



«Нафтогазова інженерія та технології» (освітньо-професійна програма «Експлуатація 
нафтових і газових свердловин») – по 2 особи.   

Відповідальний секретар запропонувала проголосувати та затвердити 
представлений обсяг регіонального замовлення на підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і запропонований розподіл квот для 
пільгових категорій. 

 
УХВАЛИЛИ:  
Затвердити обсяг регіонального замовлення на підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і 
газу» на 2019 рік і встановити квоти1 для пільгових категорій осіб (додається). 

 
По другому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: 
Хомоша Ю.С. – заступника відповідального секретаря приймальної комісії,  

який доповів, що завершується навчання на підготовчих курсах до вступу у ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж нафти і газу». 01 червня 2019 року слухачі підготовчих 
курсів пройшли підсумкову атестацію за дисциплінами українська мова та 
математика. Атестувалися 90 особи, усі успішно склали підсумкову атестацію. 
Даним особам можуть бути нараховані додаткові бали при вступі у ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж нафти і газу», відповідно до шкали переведення балів 
підсумкової атестації, які представлені у Правилах прийому до ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2019 році. 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії запропонував 
затвердити результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів до вступу у 
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» та затвердити додаткові бали, які будуть 
нараховані слухачам курсів при вступі на навчання у коледж.  

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити результати підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів до 

вступу у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу». 
2. Затвердити додаткові бали, які будуть нараховані слухачам підготовчих 

курсів при вступі на навчання у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» в 2019 
році, відповідно до списку (додається). 

 
 
 
 
Голова приймальної комісії     М.М. Баб’як 
 

Секретар       Б.І. Андибур   


