
ПРОТОКОЛ №6 
 

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

навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») 
 

25.06.2021 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. Звіт про готовність роботи приймальної комісії до початку вступної 

кампанії. 
2. Затвердження обсягів регіонального замовлення на 2021 рік та 

встановлення квоти 1 для пільгових категорій осіб. 
3. Про встановлення розміру плати за навчання у Дрогобицькому фаховому 

коледжі нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад 
«Дрогобицький коледж нафти і газу») в  2021 році.  

 
По першому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: Хомош Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
повідомив, що 29.06.2021 року розпочинається прийом документів на денну 
форму навчання на основі базової загальної середньої освіти. Відповідальний 
секретар приймальної комісії проінформував про готовність до прийому 
абітурієнтів, ознайомив із термінами роботи та представила графік засідань 
приймальної комісії, розклад вступних випробувань та графіки роботи 
приймальної комісії на вступних випробуваннях. 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію прийняти до відома. Затвердити графік засідань приймальної комісії 
в період вступної кампанії 2021 року. 

По другому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
проінформував, що відповідно до Розпорядження Львівської ОДА №549/0/5-21 від 
25.06.2021 року, коледж отримав регіональне замовлення на 2021 рік на підготовку 
фахових молодших бакалаврів, обсяг якого становить 185 осіб на основі базової 
загальної середньої освіти. Секретар приймальної комісії оголосив детальну 
інформацію про розподіл обсягів регіонального замовлення за кожною із 
спеціальностей.  



За спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» відповідальний 
секретар повідомив що надано 45 місць регіонального замовлення, які запропонував 
розділити між освітніми програмами:  

ОПП «Експлуатація нафтових і газових свердловин» - 15 місць; 
ОПП «Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ» - 15 місць; 
ОПП «Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів» - 
15 місць. 
Хомош Ю.С. наголосив, що адміністрація Львівської ОДА врахувала пропозиції 

Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу щодо обсягів регіонального 
замовлення на 2021 рік в повному обсязі. 

Хомош Ю.С. проінформував, що відповідно до Правил прийому на                         
2021 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 спеціальності  
184 «Гірництво» (освітньо-професійна програма «Буріння свердловин») – 2 особи.   

Відповідальний секретар запропонував проголосувати та затвердити 
представлений обсяг регіонального замовлення на підготовку фахових молодших 
бакалаврів і розподіл квот для пільгових категорій. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити обсяг регіонального замовлення на підготовку фахових 
молодших бакалаврів у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу на 2021 рік і 
встановити квоти 1 для пільгових категорій осіб (додається). 
 
По третьому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: Баб’яка М.М., голову приймальної комісії, який проінформував, що 
враховуючи сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні, суттєве 
збільшення розміру оплати за навчання недопустиме. Але, водночас, навчальний 
заклад повинен враховувати існуючий рівень інфляції. Тому на 2021-2022 н.р. 
запропонована вартість оплати за навчання для студентів освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр з врахуванням коефіцієнту інфляції може 
становити 10150 грн. на денній формі навчання та 8050 грн. – на заочній. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити розмір плати за навчання для студентів які вступають за 
освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр у 2021 році понад 
державне замовлення, відповідно до пропозицій. 
 
 

 
Голова приймальної комісії     Мирон БАБ’ЯК 
 
Секретар        Юрій ХОМОШ 


