
ПРОТОКОЛ №5 
 

Засідання приймальної комісії  
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу  

(Державний вищий навчальний заклад  «Дрогобицький коледж  
нафти і газу») 

 
12.06.2020 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. Затвердження обсягів регіонального замовлення на 2020 рік та 
встановлення квоти 1 для пільгових категорій осіб. 

 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, 

який проінформував, що відповідно до листа Департаменту освіти і науки 
Львівської ОДА №05-01/251 від 10.06.2020 року, коледж отримав регіональне 
замовлення на 2020 рік на підготовку фахових молодших бакалаврів, обсяг якого 
становить 215 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 60 місць регіонального замовлення, які запропонував 
розділити між освітніми програмами:  

ОПП «Експлуатація нафтових і газових свердловин» - 25 місць 
ОПП «Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ» - 20 місць 
ОПП «Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів» - 
15 місць. 
Хомош Ю.С. наголосив, що департамент освіти і науки Львівської ОДА в 

загальному врахував пропозиції Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу 
(Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») щодо 
обсягів регіонального замовлення на 2020 рік в повному обсязі. 

Хомош Ю.С. проінформував, що відповідно до Правил прийому на                         
2020 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») та 185. 
Нафтогазова інженерія та технології (освітньо-професійна програма «Експлуатація 
нафтових і газових свердловин») – по 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 
(Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») на 2020 
рік і встановити квоти 1 для пільгових категорій осіб (додається). 

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


