
 
 
 
 
 

РОЗКЛАД 
вступних випробувань до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2019 році  

(ОКР молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти,  
денна форма навчання) 

 

Освітні програми 
Дата та час проведення вступних випробувань 

14.07.19 
(неділя) 

15.07.19 
(понеділок) 

16.07.19 
(вівторок) 

17.07.19 
(середа) 

18.07.19 
(четвер) 

19.07.19 
(п’ятниця) 

20.07.19 
(субота) 

21.07.19 
(неділя) 

Розвідування нафтових та газових родовищ Математика 
10:00 год.  Укр. мова 

16:00 год.      

Землевпорядкування Математика 
12:00 год.  Укр. мова 

16:00 год.      

Економіка підприємства  Математика 
10:00 год.  Укр. мова 

14:00 год.     

Організація виробництва  Математика 
12:00 год.  Укр. мова 

16:00 год.     

Буріння свердловин   Математика 
10:00 год.  Укр. мова 

14:00 год.    

Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних 
машин і установок   Математика 

12:00 год.  Укр. мова 
16:00 год.    

Експлуатація нафтових і газових свердловин    Математика 
10:00 год.  Укр. мова 

14:00 год.   

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів    Математика 
12:00 год.  Укр. мова 

16:00 год.   

Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ     Математика 
10:00 год.  Укр. мова 

14:00 год. 
 

Електропостачання     Математика 
12:00 год.  Укр. мова 

16:00 год. 
 

Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових 
промислів 

Укр. мова 
14:00 год.     Математика 

10:00 год.   

Оціночна діяльність Укр. мова 
16:00 год.     Математика 

12:00 год.   

Переробка нафти і газу  Укр. мова 
14:00 год.    Математика 

11:00 год.   

Електротеплотехнічні вимірювання  Укр. мова 
16:00 год.     Математика 

11:00 год. 
 

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва   Укр. мова 

14:00 год.    Математика 
10:00 год. 

 

Аналітичний контроль якості хімічних сполук    Укр. мова 
16:00 год.   Математика 

12:00 год.  

Пільгові категорії (усі спеціальності)       
Співбесіда 
з Укр. мови 

15:00 год. 

Співбесіда 
з Математики 

10:00 год. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників – до 12:00 год.  23 липня 2019 р. 
Консультації проводяться за день до екзамену:  

- математика – о 15:00 год. 
- українська мова – о 11:00 год. 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії     Б. І. Андибур 



 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД 
вступних випробувань до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2019 році  

(ОКР молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти та ОКР кваліфікований робітник, 
 денна форма навчання) 

 
 

Спеціалізації 
Дата та час проведення вступних випробувань 

23.07.19 
(вівторок) 

24.07.19 
(середа) 

25.07.19 
(четвер) 

26.07.19 
(п’ятниця) 

27.07.19 
(субота) 

28.07.19 
(неділя) 

Абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти  

Пільгові категорії усі спеціальності (співбесіда) 
Співбесіда з 
Укр. мови та 
літератури 
15:00 год. 

Співбесіда з 
Предмету №2 

10:00 год. 
    

Пільгові категорії (екзамени)   
Екзамен з  

Укр. мови та 
літератури 
12:00 год. 

Екзамен з  
Предмету №2 

12:00 год. 
  

Абітурієнти на основі ОКР «кваліфікований робітник»  

Буріння свердловин   

Укр. мова 
15:00 год. 

 Фаховий іспит 
10:00 год.  

Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і 
газових промислів    Фаховий іспит 

11:00 год.  

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва    Фаховий іспит 

12:00 год.  

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів     Фаховий іспит 
11:00 год. 

Економіка підприємства     Фаховий іспит 
12:00 год. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників – до 12:00 год.  01 серпня 2019 р. Консультації проводяться за день до екзамену о 10:00 год. 

 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії     Б. І. Андибур 

 

 



 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД 
 

вступних випробувань до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2019 році  
(ОКР молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти та  

ОКР кваліфікований робітник, заочна форма навчання) 
 
 

Спеціалізації 
Дата та час проведення вступних випробувань 
04.08.19 
(неділя) 

05.08.19 
(понеділок) 

06.08.19 
(вівторок) 

Абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти  

Пільгові категорії усі спеціальності (співбесіда) 
Співбесіда з 
Укр. мови та 
літератури 
10:00 год. 

Співбесіда з 
Предмету №2 

10:00 год. 
 

Пільгові категорії (екзамени) 
Екзамен з  

Укр. мови та 
літератури 
12:00 год. 

Екзамен з  
Предмету №2 

12:00 год. 
 

Абітурієнти на основі ОКР «кваліфікований робітник»  

Буріння свердловин  

Укр. мова 
14:00 год. 

Фаховий іспит 
10:00 год. 

Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і 
газових промислів  Фаховий іспит 

11:00 год. 

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва  Фаховий іспит 

12:00 год. 

Економіка підприємства  Фаховий іспит 
13:00 год. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників  
– до 12:00 год.  13 серпня 2019 р. 

Консультації проводяться за день до екзамену о 10:00 год. 

 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії     Б. І. Андибур 

 

 



 
 
 
 
 

 
РОЗКЛАД 

вступних випробувань до ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2019 році  
(ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  

та ОКР молодший спеціаліст, денна та заочна форми навчання) 
 
 

Спеціальність 185 «Нафтогазова 
інженерія та технології (освітня 
програма: Газонафтопроводи та 
газонафтосховища)» 
 

Дата та час проведення вступних випробувань 

17.07.19 
(середа) 

18.07.19 
(четвер) 

19.07.19 
(п’ятниця) 

20.07.19 
(субота) 

21.07.19 
(неділя) 

22.07.19 
(понеділок) 

23.07.19 
(вівторок) 

24.07.19 
(середа) 

25.07.19 
(четвер) 

Абітурієнти на основі повної загальної 
середньої освіти:          

Пільгові категорії (співбесіда) 
Співбесіда з 
Укр. мови та 
літератури 
10:00 год. 

Співбесіда з 
Математики 

10:00 год. 
Співбесіда з 

Предмету №3 
10:00 год. 

      

Пільгові категорії (екзамени)  
Екзамен з  

Укр. мови та 
літератури 
12:00 год. 

 
Екзамен з  

Математики 
12:00 год. 

 
Екзамен з 

Предмету №3 
12:00 год. 

   

Абітурієнти на основі  
ОКР молодший спеціаліст       

Фаховий  
іспит 

(співбесіда) 
14:00 год. 

 
Фаховий 

іспит 
10:00 год. 

 Консультації проводяться за день до екзамену о 09:00 год.   

 
 

Відповідальний секретар приймальної комісії     Б. І. Андибур 
 


	РОЗКЛАД
	Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології (освітня програма: Газонафтопроводи та газонафтосховища)»


