
ПРОТОКОЛ №7 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

29.06.2018 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. Звіт про готовність до початку вступної кампанії. 
2. Про встановлення розміру плати за навчання у ДВНЗ «Дрогобицький 

коледж нафти  і газу» у  2018 році.  
 

 
По першому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: 
Андибур Б.І., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

повідомила, що 02.07.2018 року розпочався прийом документів на денну форму 
навчання на основі базової загальної середньої освіти у Дрогобицькому коледжі 
нафти і газу. Відповідальний секретар приймальної комісії проінформувала про 
готовність до прийому абітурієнтів, ознайомила із термінами роботи та 
представила графік засідань приймальної комісії, розклад вступних випробувань 
та графік роботи приймальної комісії на вступних випробуваннях. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Баб’як М.М., голова приймальної комісії, який вніс пропозицію запровадити 

на термін проведення вступних випробувань пропускну систему для перебування 
у навчальних корпусах Дрогобицького коледжу нафти і газу з метою належної 
організації роботи приймальної комісії під час вступних випробувань. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити звіт про готовність до початку вступної кампанії у 2018 році.  
2. Затвердити графік засідань приймальної комісії в період вступної кампанії 

2018 року. 



По другому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Гуран Л.Д., головного бухгалтера ДВНЗ «Дрогобицький коледж 

нафти і газу», яка проінформувала про вимоги щодо формування ціни на плату за 
навчання для студентів для отримання освітньо-кавліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» прийому 2018 року понад державне замовлення в межах 
ліцензованого обсягу та запропонувала встановити розмір плати за навчання в 
розмірі 8200 грн. в рік на денній формі навчання на базі 9 класів і на базі 11 класів 
і 6400 грн. на заочній формі навчання (громадяни України) і 17900 грн. в рік для 
іноземних громадян. Також головний бухгалтер проінформувала про розмір плати 
за навчання студентів  для отримання освітньо-кавліфікаційного рівня «бакалавр» 
прийому 2018 року понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу. 
Дана плата становить 9500 грн. в рік  на базі повної загальної середньої освіти 
(денна форма навчання), 7600 грн. в рік (заочна форма навчання) .  

 
ВИСТУПИЛИ: 
Баб’як М.М., голова приймальної комісії, який висловив думку, що 

враховуючи сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні, суттєве 
збільшення розміру оплати за навчання недопустиме. Але, водночас, навчальний 
заклад повинен враховувати рівень інфляції. Тому саме такий розміру плати на 
навчання є допустимим.  

 
УХВАЛИЛИ: 
Затвердити розмір плати за навчання для студентів для отримання освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і «бакалавр» прийому 2018 року 
понад державне замовлення, відповідно до пропозицій (додається). 

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


