
ПРОТОКОЛ   №1 

засідання педагогічної ради  

ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

від 30 серпня 2018 року 

  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  

1. Вибори секретаря педагогічної ради коледжу. 

2. Звіт про роботу приймальної комісії (доповідач – Андибур Б. І., 
відповідальний секретар приймальної комісії). 

3. Про готовність коледжу до навчального року (доповідач – директор 
коледжу Баб'як М. М.). 

4. Зміни до Положення про порядок навчання студентів ДКНГ за 

індивідуальним графіком. 

5. Затвердження  навчального плану з І-го  рівня вищої освіти «Бакалавр» за 

освітньо-професійною програмою «Газонафтопроводи та 

газонафтосховища»  спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія  та 

технології» та плану навчальної, методичної, виховної і адміністративно-

господарської роботи на 2018/2019 н.р. 

6. Різне.  

УХВАЛА 1 

          1.Призначити секретарем педагогічної ради коледжу  Підцерковну Ольгу  

             Іванівну. 

Прийнято – одноголосно. 

УХВАЛА 2 

1. Затвердити звіт про роботу приймальної комісії на вступній кампанії 
2018 року. 

2. Раді з профорієнтаційної роботи розробити детальний план щодо 
організації профорієнтаційних заходів на 2019 рік. 

3. Продовжити роботу з районними відділами освіти областей та 
облаштувати профорієнтаційні кутки в опорних школах. 

Прийнято – одноголосно. 

 

 



УХВАЛА 3 

1. Головам циклових комісій до 10.09.18 р. подати на затвердження плани 
роботи циклових комісій. 

2. Підготувати ліцензійні справи до акредитації нових спеціальностей. 

До 15. 09.18 р. 

1. Підготувати методичні вказівки для виконання курсового та дипломного 
проектування для нових спеціальностей. 

До 20. 09. 18 р. 

1. Графіки консультацій подати на затвердження. 

До 03. 09. 2018 р. 

 

УХВАЛИЛИ: 4 

Інформацію прийняти до уваги. 

Пункт1.3. – виключити із Положення, пункт1.4. – вважати пунктом 1.3. 

 

УХВАЛИЛИ:  5 

 

  Затвердити  навчальний план  І-го рівня вищої освіти  «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою «Газонафтопроводи  та газонафтосховища» спеціальність 185 

«Нафтогазова інженерія та технології»  та плану навчальної, методичної, виховної  і  

адміністративно-господарської роботи на 2018/2019 н.р. 

 

УХВАЛИЛИ:  6 

За результатами обговорення стипендіальною комісією була внесена пропозиція  

встановити  ліміт академічних стипендій  43%  від кількості державних місць. 

УХВАЛИЛИ: 6 

Академічну стипендію для студентів І курсу встановити 43% від кількості державних 

місць на І семестр 2018/2019 н.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ    №2 
 

засідання педагогічної ради ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
від 02.11. 2018 року 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1.  Адаптація студентів нового набору. 

     /Доповідають:  завідувачі відділень/ 

 

2. Підготовка до атестації  педпрацівників та план проходження курсів  підвищення 

кваліфікації. 

    /Доповідає : завідувач навчально-методичним кабінетом Цапів О.С./ 

 

3.  Обговорення і затвердження освітньо-професійних програм та освітніх програм  
    профільної середньої освіти усіх спеціальностей.   
      / Доповідає : заступник директор з навчальної роботи Болонний В.Т. / 

3.  

УХВАЛА 1 
 

Заслухавши і обговоривши доповіді завідувачів відділень педагогічна рада відзначила, що 

сучасні умови адаптації студентів І курсів є актуальною проблемою діяльності 

педагогічного колективу.  

1.  Завідувачам відділень розробити : 

- «Заходи на організацію та проведення адаптації студентів» до 01.02.2017  

    року; 

    - проаналізувати результати заліково-екзаменаційної сесії з позиції  

       адаптації. 

                                         /січень 2019 року/ 

2. Керівникам груп: (постійно) 

Повторно проінформувати студентів про: 

- правила внутрішнього розпорядку; 

- правила проживання в гуртожитку; 

- корпоративну культуру; 

- закріпити активних та успішних студентів за невстигаючими студентами; 

- ширше залучення студентів І курсу до роботи в студентському самоврядуванні, 

спортивних та культурно-масових заходів; 

- систематично наголошувати про мотиваційну складову навчання в коледжі з 

перспективою працевлаштування та подальше навчання в ВНЗ ІІІ-IV р. а.; 



- проаналізувати соціальний стан студентів;  

- регулярно повідомляти батьків про проблеми адаптації студентів; 

- кращих студентів стимулювати через листи, подяки через листування. 

3. Викладачам: 

- переглянути та вдосконалити методику викладання дисципліни через призму 

сучасності; 

- розробити академічний мінімум навчального матеріалу по дисциплінах для 

кращого засвоєння дисциплін; 

- пропонувати Інтернет ресурси (сайти) для підготовки до занять та самостійної 

роботи; 

- проводити консультації з дисциплін згідно з графіком. 

УХВАЛА  2 

1. Затвердити список педагогічних працівників і допустити до атестації  у 2019 

році таких викладачів: 

1. Бішко.О.В. 
2. Галелюк І.О. 
3. Глубиша І.І. 
4. Євлампієву С.Г. 
5. Кузика П.В. 
6. Малика В.Я. 
7. Паращак Л.Ф. 
8. Петренко В.В. 
9. Рубаху Л.Б. 
10. Стасика С.М. 
11. Федорову О.М. 
12. Белз В.В.                                                                   
13. Лишик М.І. 
 

2. Атестаційній комісії: 
2.1.  До 01.03.19 року сформувати характеристику  діяльності педагогічного    
працівника у  міжатестаційний період . 
2.2.  Оформити атестаційні листи за 10 днів до атестації. 
2.3.  Засідання атестаційної комісії провести  26. 03.2019 року та оформити    
протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні  атестаційної комісії. 
2.4 . Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про   присвоєння 

кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання 
«викладач-методист» та про відповідність працівника раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» педагогічного звання  
«викладач-методист». 

 
3. Педпрацівникам , які проходять атестацію: 

3.1. Відкриті заняття, виховні заходи провести до 01. 03. 2019 року. 
3.2.Атестаційні матеріали подати до 20 березня 2019 року в навчально –методичний 
кабінет коледжу. 
 



4. Педпрацівникам, які проходять КПК  повинні пройти стажування з кожної 
дисципліни за індивідуальним   планом   у   вільний від  роботи час до 01.03.2019 
року. 

 
УХВАЛА 3 

Затвердити освітньо-професійні програми та освітні програми профільної середньої освіти 
спеціальностей: 
1. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» ; 
2. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 
3.  274 «Автомобільний транспорт»; 
4. 142  «Енергетичне машинобудування»; 
5. 193 «Геодезія та землеустрій»; 
6. 103 «Науки про Землю»; 
7.  051  «Економіка»; 
8.185 «Нафтогазова  інженерія  та технології»  спеціалізації «Експлуатація  нафтових  і 
газових свердловин»; 
9. 185 «Нафтогазова  інженерія  та технології» спеціалізації «Обслуговування  та ремонт 
обладнання нафтових  і газових промислів»; 
10. 185 «Нафтогазова  інженерія  та технології»   спеціалізації  «Експлуатація  
газонафтопроводів  і газонафтосховищ»; 
11. 184 «Гірництво»; 
12. 161 «Хімічні технології та інженерія»; 
13.185 «Нафтогазова  інженерія  та технології»   спеціалізації «Газонафтопроводи  і 
газонафто-сховища». 
 
Ухвалили: Затвердити  програми  державного екзамену  за освітньо-професійною програмою  
«Газонафтопроводи і газонафтосховища» за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та 
технології» та робочу програму   виробничої     практики      Б.І. Навроцького,     О.Т. Чернова, 
Т.В. Данилюк, В.Т. Болонного. 

УХВАЛА 4 
 

1. Затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 
науки. 

2. Затвердити кандидатуру Б. Похмурського гр. 15-Е-1 на отримання обласної премії  
       В. Чорновола. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №3 

засідання педагогічної ради  

ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

від 31.01 2019 року 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  

1. Про організацію роботи коледжу по підготовці  робітничих професій в умовах 
реформування  освіти. 

                                /Доповідають: Глубиш І.І.; Шимко М.Ю./  

2. Затвердження правил прийому на навчання для здобуття ОКР молодший 
спеціаліст  та здобуття ступеня вищої освіти бакалавр у ДВНЗ «Дрогобицький 
коледж нафти і газу» 

                               /Доповідає: Андибур Б.І. – відповідальний секретар  

                                приймальної комісії/ 

3. Затвердження навчальних планів. 

                              /Доповідає Болонний В.Т.- заступник директора  з 
навчальної  

                              роботи / 

4. Різне.  

УХВАЛА 1 

У відповідності до Законів України  «Про вищу освіту», «Про освіту»; проектів законів 
«Про фахову передвищу освіту», «Про професійну освіту», Положень «Про дуальну 
освіту» та інших нормативно-правових документів у коледжі реалізується концепція 
неперервної освіти,  згідно з якою, підготовка студентів з робітничих професій 
здійснюється з метою проходження студентами виробничої практики на робочих місцях 
організацій та підприємств.  
 Для реалізації концепції «Дуальної освіти» необхідно переглянути організацію 
навчального процесу у коледжі. 

Заслухавши і обговоривши доповіді  Шимко М.Ю.,  Глубиша І.І., педагогічна рада 
ухвалює: 
 
1. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи. Глубишу І.І.: 
 1.1. Розробити «Положення про підготовку студентів з робітничих професій та 
підвищення кваліфікації у відповідності до сучасної нормативно-правової документації. 
 1.2. Проаналізувати чинний держаний класифікатор робітничих професій з метою 
впорядкування та виявлення необхідних професій для галузі. 
 1.3. Завершити роботу з верифікації ліцензій з підготовки робітничих професій. 
            1.4. Провести атестацію  освітніх  послуг на рівні надання професійно-технічної 
освіти (підготовка робочих професій) : 

                                       /Одноголосно/ 



 
2. Головам циклових випускних комісій: 
 2.1. Оновити навчально-методичні комплекси з відповідних професій. 
 2.2. Привести у відповідність матеріально-технічну базу. 
 2.3. Провести аналіз бібліотечного фонду з метою поновлення та створення 
електронних ресурсів. 
 2.4. Освоїти та впровадити в процес підготовки студентів з робітничих професій 
новітні освітні технології. 
 
3. Навчальній частині: 
 3.1. Скласти графік навчального процесу. 

3.2. Створити організаційний механізм реалізації даної освітньої діяльності. 
 
4. Бухгалтерії: 
 4.1. Розробити кошторис з підготовки студентів споріднених спеціальностей та 
підвищення кваліфікації.  

 
 

УХВАЛА 2 

1. Затвердити Правила прийому на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст» і ступеня «Бакалавр». 

2. Голові циклової комісії: 

 Спеціалізацій спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» спланувати і 

організувати профорієнтаційну роботу  серед випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів (на базі 11 класів) за місцем об’єктів нафтогазової транспортної структури для 

вступу на здобуття  освітнього рівня бакалавр; 

 До початку вступної кампанії  брати активну участь у шкільних культурно-масових 

заходах (першого та останнього дзвоника. Випускних вечорів) з метою проведення 

профорієнтаційної роботи серед випускників середніх шкіл. 

3. Викладачам циклових комісій; 

 До 01 липня 2019 продовжити здійснення  профорієнтаційної роботи з метою 

забезпечення набору абітурієнтів на основі базової та повної загальної середньої освіти. 

4. Приймальній комісії: 

4.1. До 01 липня 2019 року розмістити у засобах масової інформації  рекламно-

інформаційні матеріали щодо вступу у Дрогобицький коледж нафти і газу. 

4.2. Організувати роботу щодо проведення екскурсій з ознайомленням учнів шкіл 

міста та району з коледжем. 



5. Провести бесіди на виховних годинах на тему: «Студент - абітурієнт» з метою  

залучення  студентів  до профорієнтаційної роботи. 

6. Викладачам фізвиховання організувати спортивні турніри «Студенти коледжу- 

старшокласники школи». 

                                        /Одноголосно/ 

УХВАЛА 3 
 

 Затвердити навчальні плани з таких спеціальностей: 
 

 1.151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 
 2. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 
3.  274 «Автомобільний транспорт»; 
4. 142  «Енергетичне машинобудування»; 
5. 193 «Геодезія та землеустрій»; 
6. 103 «Науки про Землю»; 
7.  051  «Економіка»; 
8. 185 «Нафтогазова  інженерія  та технології»  спеціалізації «Експлуатація  нафтових  і 
газових свердловин»; 
9.185 «Нафтогазова  інженерія  та технології» спеціалізації «Обслуговування  та ремонт 
обладнання нафтових  і газових промислів»; 
10. 185 «Нафтогазова  інженерія  та технології»   спеціалізації  «Експлуатація  газо 
нафтопроводів  і газонафтосховищ»; 
11. 184 «Гірництво»; 
12. 161 «Хімічні технології та інженерія» 
 



Протокол № 4 

засідання педагогічної ради педагогічної ради  

 ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

                                                                     від 19.03. 2019 року 

 
                                                      ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про результати вибору електронних версій оригінал-макетів    

    підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти. 

УХВАЛИЛИ 1 

Затвердити результати вибору електронних версій  оригінал-макетів підручників для 11 

класу закладів загальної середньої освіти (перелік додається). 

 

 

 
 
 


