
ПРОТОКОЛ №5 
 

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

навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») 
 

09.06.2021 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. Затвердження результатів підсумкової атестації слухачів підготовчих 

курсів. 
2. 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.  

 
По першому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Хомоша Ю.С., який 
повідомив, що завершили роботу підготовчі курси до вступу у коледж для 
абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти. 05 червня 2021 р. 78 
слухачів підготовчих курсів пройшли підсумкову атестацію з дисциплін українська 
мова та математика. Усі особи підсумкову атестацію склали успішно. Даним особам 
можуть бути нараховані додаткові бали при вступі у Дрогобицький фаховий коледж 
нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і 
газу»), відповідно до шкали переведення балів підсумкової атестації, які 
представлені у Правилах прийому у 2021 році. 

Відповідальний секретар приймальної комісії озвучив детальну інформацію про 
результати атестації та запропонував затвердити дані результати 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 Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад 
«Дрогобицький коледж нафти і газу»). 
2. Затвердити додаткові бали, які будуть нараховані слухачам підготовчих курсів при 
вступі на навчання у Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу (Державний вищий 
навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») в 2021 році, відповідно до 
списку (додається). 
 
 



По другому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії, в.о. директора коледжу Баб’яка М.М., 
який озвучив пропозицію внести зміни у 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, у зв’язку із 
започаткуванням у коледжі нової освітньої програми «Опалення, вентиляція, 
кондиціювання повітря та штучний холод» за спеціальністю 142 «Енергетичне 
машинобудування». 
ВИСТУПИВ: відповідальний секретаря приймальної комісії Хомоша Ю.С., який 
проінформував, що запропоновані зміни у правила прийому можна внести до 15 
червня 2021 року та запланувати прийом за даною освітньо-професійною 
програмою у 2021 році. Відповідальний секретар детально ознайомив присутніх із 
змінами, які будуть внесені у правила прийому, у зв’язку із впровадженням нової 
освітньої програми «Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний 
холод» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування». 
УХВАЛИЛИ: Затвердити 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 2021 році (додаються). 
 
 
 

 
Голова приймальної комісії     Мирон БАБ’ЯК 
 
Секретар        Юрій ХОМОШ 


