
ПРОТОКОЛ №4 
 

Засідання приймальної комісії  
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу (Державний вищий 

навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») 
 

08.04.2021 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., 
Мащакевич М.В., Мінчак Н.Д., Павлюк Г.М., Рубаха Л.Б., Шимко М.Ю., 
Цапів О.С.   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. 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 2021 році.  

2. Внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття ступеня 
молодшого бакалавра, бакалавра у Дрогобицькому фаховому коледжі 
нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький 
коледж нафти і газу») в 2021 році. 

 
По першому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
представив інформацію про необхідність внести зміни у Правила 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 2021 році. 
Хомош Ю.С. детально ознайомив членів комісії із запропонованими змінами, 
зокрема зміни у додатках 1 та 2, та запропонував проголосувати, затвердити дані 
зміни та рекомендувати їх до затвердження педагогічною радою коледжу. 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити 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 2021 році  (додаються). 
 

 
По другому питанню: 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
доповів про необхідність внести зміни у Правила прийому на навчання для 
здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра у Дрогобицькому фаховому 
коледжі нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький 



коледж нафти і газу») в 2021 році, а саме: 
1. У розділі VІІ: 
Абзаци 4-5 підпункту 1 пункту 6 викласти у такій редакції: 
«1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за такою формулою:  
Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * МЛ; 
для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: 
Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * МЛ, 
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного 
оцінювання, вступного іспиту з третього (для вступу на навчання для здобуття 
ступеня молодшого бакалавра – другого) предмета (за шкалою 100-200); А – 
середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу 
від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала 
документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною 
шкалою, в шкалу 100-200 (Додаток 6); МЛ – оцінка за мотиваційний лист, 
переведений у шкалу від 100 до 200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, 
К5 встановлюються Дрогобицьким фаховим коледжем нафти і газу з точністю до 
0,01; К1, К2, К3, К4, К5 представлені у додатку 3.» 

Абзац 4 підпункту 2 пункту 6 виключити. 
2. Розділ XIV виключити.  
У зв’язку із цим наступний розділ вважати розділом XIV. 
3. У додатках до Правил прийому: 
додаток 1 викласти у такій редакції: (додається); 
додаток 2 викласти у такій редакції: (додається); 
додаток 3 викласти у такій редакції: (додається). 

Ознайомивши із запропонованими змінами, відповідальний секретар приймальної 
комісії запропонував проголосувати, затвердити дані зміни та рекомендувати їх 
до затвердження педагогічною радою коледжу. 
 
УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до Правил прийому на навчання для здобуття 
ступеня молодшого бакалавра, бакалавра у Дрогобицькому фаховому коледжі 
нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти 
і газу») в 2021 році  (додаються). 
 
 

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


