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Засідання приймальної комісії  
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу  

(Державний вищий навчальний заклад  «Дрогобицький коледж  
нафти і газу») 

 
08.09.2020 р. 

 
Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Хомош Ю.С. 

 
Присутні: Болонний В.Т., Андибур Б.І., Баран В.В., Зінкевич В.І., Куценко І.В., 
Малик В.Я., Петлевич М.Є., Рубаха Л.Б., Шемеляк О.Р., Шимко М.Ю., Яців Г.І.   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 
Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (Державний вищий 
навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») в 2020 році 
 

СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
проінформував, що відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 
30.07.2020 року № 984 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 30 жовтня 2019 року № 1350», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 03.09.2020 року за № 840/35123 приймальній комісії слід внести зміни до 
Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу 
(Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») в 
2020 році, а саме: 

У пункті 2 в таблиці слова «Додаткове зарахування не пізніше ніж 31 серпня» 
замінити на «Додаткове зарахування не пізніше ніж 18 вересня»; 

Після пункту 3 додати новий пункт 4 в такій редакції: 
«4. Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу може проводити додатковий 

прийом заяв та документів на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти 
фізичних або юридичних осіб, який закінчується 07 вересня включно; 

додаткові вступні іспити, творчі конкурси на здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої 
освіти за кошти фізичних або юридичних осіб закінчується 10 вересня 2020 року 
включно; 

додатковий рейтинговий список вступників на здобуття освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної 
середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб оприлюднюється не 
пізніше 12 вересня 2020 року; 



вступники, які отримали рекомендації для навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб під час додаткового набору, повинні виконати вимоги до 
зарахування не пізніше 16 вересня 2020 року.». 

Усі наступні пункти вважати відповідно пунктами 5-7. 
 
УХВАЛИЛИ: внести запропоновані зміни до Правил прийому на навчання для 
здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 
Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (Державний вищий навчальний 
заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») в 2020 році. 

 
 
Голова приймальної комісії     М.М. Баб’як 
 
Секретар        Ю.С. Хомош  


