
ПРОТОКОЛ №5 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

05.06.2018 р. 
 
Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Андибур Б.І. 
 

Присутні: Глубиш І.І. – заступник директора з навчально-виробничої роботи;               
Павлюк Г.М. – завідувач відділення технології, автоматизації та економіки; Хомош Ю.С. - 
заступник відповідального секретаря приймальної комісії; Зінкевич В.І. - завідувач відділення 
природничих наук, автомобільного транспорту та електричної інженерії; Цапів О.С. – завідувач 
навчально-методичного кабінету; Шимко М.Ю.- голова комісії спецдисциплін спеціальності 
«Експлуатація нафтових і газових свердловин» голова профкому; Яців Т.В. - завідувач 
відділення нафтогазової інженерії та технології; Чушак П.Є. – викладач циклової комісії 
спеціальностей «Хімічні технології та інженерія», «Хімія»; Шугайло О.Я. - адміністратор 
ЄДЕБО; Рубаха Л.Б. – голова циклової комісії «Геології, геодезії та землеустрою»; Малик В.Я. 
– голова циклової комісії «Автомобільного транспорту та енергетичного машинобудування».   

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про затвердження змін до Правил прийому на навчання ля здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році 
2. Затвердження результатів підсумкової атестації слухачів підготовчих 

курсів  
3. Різне 
 
По першому питанні: 
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І. – відповідального секретаря приймальної комісії, 

яка доповіла, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від                    
23 квітня 2018 року № 409 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 
актів», а саме: про затвердження змін до Умов прийому на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за                    
№ 1396/31264, слід внести відповідні зміни до Правил прийому на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Державного 
вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2018 році, та 
проінформувала, які саме зміни будуть внесені. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ «Дрогобицький коледж 
нафти і газу» у 2018 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 23 квітня 2018 року № 409 «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів». Зміни додаються. 

 
 



По другому питанні: 
СЛУХАЛИ: 
Хомоша Ю.С., - заст. відповідального секретаря приймальної комісії,  який 

доповів, що завершується навчання на підготовчих курсах до вступу у ДВНЗ 
«Дрогобицький коледж нафти і газу». 02 червня слухачі підготовчих курсів пройшли 
підсумкову атестацію за дисциплінами українська мова та математика. Атестувалися 
93 особи і усі успішно склали підсумкову атестацію Даним особам можуть бути 
нараховані додаткові бали при вступі у 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 2018 році. 

УХВАЛИЛИ:  
Нарахувати додаткові бали при вступі для осіб які завершили навчання на 

підготовчих курсах у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», відповідно до 
списку. (Список додається). 

 
По третьому питанні: 
СЛУХАЛИ: 
Хомоша Ю.С., – заст. відповідального секретаря приймальної комісії,  який 

проінформував про те, що 11.05.2018р. комісія фізико-математичних дисциплін 
подала до Приймальної комісії витяг з проколу № 11 від 15.03.2018 року, в якому 
ухвалили внести зміни в білети з математики для вступної компанії, а саме:                   
завдання 1-5 – проводити в тестовій формі, завдання 6-10 – у відкритій формі. 
Доповідач повідомив, що згідно Положення про приймальну комісію, голови 
предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, які відповідають за 
проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні 
матеріали, програми, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання 
відповіді вступників та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не 
пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Форма вступних 
випробувань у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти  і газу» і порядок їх проведення 
затверджується кожного року у Правилах прийому у Дрогобицькому коледжі нафти і 
газу. Вступний іспит в Дрогобицькому коледжі нафти і газу з математики 
проводиться у формі тестувань. Порядок проведення тестувань на вступних 
випробуваннях прописаний відповідним Положенням, яке затверджено наказом 
директора № 162 від 23.04.2018р. Згідно Положення про порядок проведення 
тестувань екзаменаційний білет з математики містить тестові завдання двох рівнів 
складності: 1-8 завдання – першого рівня складності, оцінюється по 1 балу,  9-10 
завдання – підвищеного рівня складності, оцінюється по 2 бали. Основою для 
оцінювання результатів тестування є відмічені абітурієнтом відповіді на 
відповідному талоні відповіді. Завдання підвищеної складності повинні бути 
підтверджені розв’язком. Щоб врахувати ухвалу протоколу №11комісії фізико-
математичних дисплін, слід вносити зміни у комп’ютерну програму, якою 
користується Приймальна комісія для формування екзаменаційних білетів. Це 
фізично неможливо зробити до початку вступної компанії 2018 р. Як свідчить 
статистика результатів вступного іспиту з математики у 2017 р. за усіма 
спеціальностями рівень знань абітурієнтів з математики більше задовільний ніж 
добрий. 64% абітурієнтів показали успішність на «задовільно», 36 % – «добре» і 1% 
на «відмінно». 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Хомош Ю.С. 
запропонував відкласти питання внесення змін у Положення про проведення 
тестувань на вступних випробуваннях у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 



до затвердження закону «Про фахову передвищу освіту», що має вступити у дію у 
вересні 2018 р., оскільки в даному Законі буде прописано Правила вступу у ВНЗ І-ІІ 
р.а. на основі 9 та 11 класів. Якщо, відповідно до Закону, вступ буде здійснюватись 
за результатами внутрішніх іспитів, тоді у 2019 р. створити у Дрогобицькому 
коледжі нафти і газу робочу групу для внесення змін у програму тестування на 
вступних випробуваннях, відповідно до пропозицій комісії фізико-математичних 
дисциплін (ухвала з протоколу № 11 від 15.03. 2018р). 

ВИСТУПИЛИ: 
Шимко М.Ю., член приймальної комісії, голова профспілкового комітету 

коледжу, яка підтримала пропозицію заступника відповідального секретаря 
приймальної комісії, зауваживши, що такі зміни потребують вдосконалення самого 
програмного забезпечення, а до початку вступної кампанії залишилося менше одного 
місяця. 

УХВАЛИЛИ:  
Відкласти питання внесення змін у Положення про проведення тестувань на 

вступних випробуваннях у ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» до 
затвердження закону «Про фахову передвищу освіту», що має вступити у дію у 
вересні 2018 р. В даному Законі буде прописано Правила вступу у ВНЗ І-ІІ р.а. на 
основі 9 та 11 класів. Якщо відповідно до Закону, вступ буде здійснюватись за 
результатами внутрішніх іспитів, тоді у 2019 р. створити у Дрогобицькому коледжі 
нафти і газу робочу групу для внесення змін у програму тестування на вступних 
випробуваннях, відповідно до пропозицій комісії фізико-математичних дисциплін 
(ухвала з протоклу № 11 від 15.03. 2018р).     

 
 
 
 
Голова приймальної комісії     М.М. Баб’як 
 
Секретар        Б.І. Андибур     


