
ПРОТОКОЛ №6 
 

Засідання приймальної комісії  
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу  

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

 
26.06.2020 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. Внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Дрогобицькому 
фаховому коледжі нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад 
«Дрогобицький коледж нафти і газу») в 2020 році. 
2. Звіт про готовність роботи приймальної комісії до початку вступної 
кампанії. 
3. Про встановлення розміру плати за навчання у Дрогобицькому фаховому 
коледжі нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький 
коледж нафти і газу») в  2020 році. 

 
По першому питанні: 
СЛУХАЛИ: Хомоша Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
проінформував, що відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 
03.06.2020 року № 753 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 30 жовтня 2019 року № 1350», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 25.06.2020 року за № 586/34869 навчальний заклад повинен внести зміни 
у Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу 
(Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») в 
2020 році. Хомош Ю.С. детально ознайомив членів комісії із запропонованими 
змінами та запропонував проголосувати та затвердити дані зміни. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до Правил прийому на навчання для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Дрогобицькому 
фаховому коледжі нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад 
«Дрогобицький коледж нафти і газу») в 2020 році  (додаються). 

 
По другому питанні: 
СЛУХАЛИ: Хомош Ю.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
повідомив, що 30.06.2020 року розпочинається прийом документів на денну 
форму навчання на основі базової загальної середньої освіти. Відповідальний 
секретар приймальної комісії проінформував про готовність до прийому 



абітурієнтів, ознайомив із термінами роботи та представила графік засідань 
приймальної комісії, розклад вступних випробувань та графіки роботи 
приймальної комісії на вступних випробуваннях. 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію прийняти до відома. Затвердити графік засідань приймальної комісії 
в період вступної кампанії 2020 року. 

По третьому питанні: 
СЛУХАЛИ: Гуран Л.Д., головного бухгалтера навчального закладу, яка 
проінформувала про вимоги щодо формування ціни на плату за навчання для 
студентів прийому 2020 року понад державне замовлення в межах ліцензованого 
обсягу та запропонувала встановити розмір плати за навчання для студентів, які 
вступатимуть за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра  
в розмірі 9650 грн. в рік на денній формі навчання на базі 9 класів і на базі 11 
класів і 7650 грн. на заочній формі навчання (громадяни України).  
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 розмір оплати за 
навчання є допустимим.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити розмір плати за навчання для студентів які вступають за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2020 році понад 
державне замовлення, відповідно до пропозицій. 
 

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


