
ПРОТОКОЛ №1 
 

Засідання приймальної комісії  
Державного вищого навчального закладу 

 «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
 

21.01.2020 р. 
 

Голова: Баб’як М.М. 
Секретар: Хомош Ю.С. 

 
Присутні: Болонний В.Т., Андибур Б.І., Баран В.В., Бугір В.І., Зінкевич В.І., 
Куценко І.В., Малик В.Я., Петлевич М.Є., Рубаха Л.Б., Шемеляк О.Р., Шимко 
М.Ю., Яців Г.І.   

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження плану роботи приймальної комісії на 2020 рік. 
2. Затвердження Положення про підготовчі курси для вступу до 

Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і 
газу» та курсів з підготовки до ЗНО.  

 
По першому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: 
Баб’яка М.М. – голову приймальної комісії, який ознайомив присутніх із наказом 
№445 від 26.12.2019 року «Про склад приймальної комісії» на 2020 рік.  Голова 
циклової комісії окреслив основні напрямки роботи приймальної комісії на 
поточний рік. 
ВИСТУПИЛИ: 
Хомош Ю.С. – відповідальний секретар приймальної комісії, який доповнив 
інформацією про конкретні заходи в плані роботи приймальної комісії на 2020 
рік. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи приймальної комісії на 2020 рік, згідно 
поданих пропозицій (додається). 
 
По другому питанню: 
 
СЛУХАЛИ: 
Хомоша Ю.С. – відповідального секретаря приймальної комісії, який повідомив, 
що відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої 
освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
30.10.2019 року № 1350 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
17.01.2020 року за № 49/34332. у 2020 році у коледжі будуть функціонувати 
чотиримісячні підготовчі курси. Відповідно до Умов прийому слухачам 
підготовчих курсів будуть нараховуватись додаткові бали за результатами 
підсумкової атестації. Додаткові бали будуть враховуватись при вступі в коледж 
на усі спеціальності. Доповідач ознайомив із Проєктом Положення про підготовчі 
курси для вступу до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький 



коледж нафти і газу» та курсів з підготовки до ЗНО і висунув пропозицію 
затвердити дане Положення. 
ВИСТУПИЛИ: 
Андибур Б.І. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії, яка 
висловила пропозицію внести зміни у проєкт Положення про підготовчі курси для 
вступу до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти 
і газу» та курсів з підготовки до ЗНО, звільнивши від плати за навчання на 
підготовчих курсах такі додаткові пільгові категорії громадян:  

– діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 
операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях; 

– діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії 
чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 
Гідності; 

– діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 
також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території 
інших держав під час цих дій та конфліктів; 

– особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час 
виконання ним обов’язків військової служби. 

– діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно 
до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту». 

УХВАЛИЛИ: 
Врахувати пропозиції Андибур Б.І. та затвердити Положення про підготовчі 
курси для вступу до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький 
коледж нафти і газу» та курсів з підготовки до ЗНО (додається). 

 
 

 
Голова приймальної комісії     М.М. Баб’як 
 
Секретар        Ю.С. Хомош 


