
ПРОТОКОЛ №8 
 

Засідання приймальної комісії  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 

05.07.2018 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 Затвердження обсягів державного замовлення на 2018 рік та 

встановлення квоти 1 для пільгових категорій осіб. 
 
По першому питанні: 
 
СЛУХАЛИ: Андибур Б.І. – відповідальний секретар приймальної комісії, яка 

повідомила, що 05.07. 2018 коледж одержав регіональне державне замовлення на 
2018-2019 навчальний рік, яке становить 240 місць на основі базової загальної 
середньої освіти.  Було  представлено інформацію про розподіл обсягів державного 
замовлення за кожною із спеціальностей. 

Відповідальний секретар приймальної комісії повідомила, що даний розподіл був 
закладений при формуванні пропозицій на регіональне замовлення при подачі у 
обласний департамент освіти на 2018 рік. 

Андибур Б.І. проінформувала, що відповідно до Правил прийому на                         
2018 рік, приймальна комісія повинна встановити квоти (квота 1) на державне 
замовлення для пільгових категорій в розмірі 10% державного 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 спеціальність 
184. Гірництво і 185. Нафтогазова інженерія та технології (спеціалізація 
«Експлуатація нафтових і газових свердловин» – по 2 особи).   

Відповідальний секретар запропонувала проголосувати та затвердити 
представлений обсяг державного замовлення і розподіл квоти 1 для пільгових 
категорій. 

 
УХВАЛИЛИ:  
Затвердити обсяг державного замовлення на 2018 рік і встановлення квоти1  для 

пільгових категорій осіб. (додається). 
 
Голова приймальної комісії     М.М. Баб’як 
Секретар        Б.І. Андибур     


