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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 

 
1. Абзац перший та другий вступної частини перемістити у Розділу І та 

вважати пунктом 1 даного розділу. 
У зв’язку з цим пункти 1 – 2 Розділу І вважати відповідно пунктами 2 – 3. 
Абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:  
«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 (далі – Правила) розроблені приймальною комісією 
Дрогобицького фахового  коледжу нафти  і газу (далі – Приймальна комісія) 
відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої 
освіти в 2020 році (далі – Умов прийому), 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 та змін до Умов 
прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2020 №753 
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 
жовтня 2019 року № 1350» та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
25.06.2020 року за № 586/34869». 

2. У розділі IIІ в абзаці першому пункту 2 слова «другий курс з 
нормативним терміном навчання» замінити на «скорочений термін навчання». 
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3. У розділі VІ: 
Пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання для вступників на основі базової та повної загальної 
середньої освіти за денною формою здобуття освіти:  

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 
Навчання без 
відриву від 

виробництва 
вступники на основі освіти 

базової 
загальної 
середньої 

повної 
загальної 
середньої 

повної 
загальної 
середньої 

Реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів  

– 01 серпня з 01 серпня по 
30 вересня 

Початок прийому заяв та документів 30 червня 13 серпня 13 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які складають вступні іспити  

о 18:00 год. 
13 липня 

о 18.00 год. 
22 серпня 

о 18:00 год. 
22 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які вступають тільки на основі 
сертифікатів ЗНО  

– о 18:00 год. 
01 вересня 

о 18:00 год. 
01 вересня 

Строки проведення вступних іспитів 
(для осіб, які складають вступні 
іспити) 

14 - 21 липня 

23 - 29 серпня 
(вступні іспити) 
 

25 - 28 серпня 
(співбесіда) 

23 - 29 серпня  

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

до 12:00 год.          
23 липня  

до 12:00 год.          
03 вересня 

до 12:00 год. 
03 вересня 

Вступники, які отримали рекомендації, 
повинні виконати вимоги до 
зарахування  

на місця  
державного  
(регіонального) 
замовлення – 
до 12:00 год.  
27 липня;  
 

на місця  
за кошти 
фізичних 
та юридичних 
осіб – не 
пізніше  
29 серпня 

на місця  
державного  
(регіонального) 
замовлення – 
до 12:00 год.  
07 вересня; 
 

на місця  
за кошти 
фізичних 
та юридичних 
осіб – не 
пізніше  
29 вересня 

на місця 
державного  
(регіонального) 
замовлення – 
до 12:00 год.  
07 вересня; 
 

на місця за 
кошти 
фізичних та 
юридичних 
осіб – 
не пізніше  
29 вересня 
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Терміни зарахування вступників за державним 
(регіональним) 
замовленням –  
не пізніше  
18:00 год. 
29 липня 
 
за кошти  
фізичних  
та юридичних  
осіб – не 
пізніше 
31 липня,  
 
Додаткове 
зарахування не 
пізніше                   
31 серпня  

за державним  
(регіональним) 
замовленням 
не пізніше  
12:00 год. 
13 вересня 
 
за кошти  
фізичних  
та юридичних  
осіб – не 
пізніше  
19 вересня 
 
Додаткове 
зарахування не 
пізніше                   
30 вересня 

за державним 
(регіональним) 
замовленням – 
не пізніше  
13 вересня 

 
 
за кошти 
фізичних та 
юридичних 
осіб – не 
пізніше  
19 вересня  
 
Додаткове 
зарахування не 
пізніше                   
30 вересня 

» 
Пункт 4 викласти в такій редакції: 
«4. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною 

або дуальною формою здобуття освіти: 
медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено 

установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на 
відповідні конкурсні пропозиції, проводяться до 09 серпня; 

списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та 
за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на 
здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 
державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 
12:00 03 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати 
вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 04 вересня, а 
також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця 
державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним 
замовленням відбувається не пізніше 12:00 07 вересня. Зараховані особи 
впродовж 07 вересня виключаються з конкурсу на інші місця державного 
замовлення.» 

У пункті 5 слова та цифри «20 серпня» замінити на слова та цифри «21 
вересня» 

Пункт 6 викласти в такій редакції: 
«6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування 

на навчання для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників: 
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Етапи вступної компанії Усі форми навчання 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 год. 
22 серпня 

Строки проведення фахових вступних 
випробувань  23 - 29 серпня 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників 

до 12:00 год. 
03 вересня 

Терміни зарахування вступників за державним  (регіональним) 
замовленням – 

не пізніше 13 вересня 
 

за кошти фізичних та 
юридичних осіб  

не пізніше 19 вересня 
(додаткове зарахування на 

вільні місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 30 вересня) 
» 
4. У розділі VІI: 
абзац четвертий пункту 1 викласти у такій редакції: 
«для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних 

іспитів з конкурсних предметів у закладі фахової передвищої освіти та/або 
квотою-1, квотою-2 відповідно до цих Правил (без сертифікатів ЗНО);» 

у пункті 1 абзац восьмий викласти в такій редакції: 
«у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;» 
У зв'язку із цим абзаци восьмий – дванадцятий вважати відповідно 

абзацами дев'ятим – тринадцятим. 
Абзац тринадцятий пункту 1 викласти в такій редакції: 
«Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі тільки за наявності сертифікатів(у) зовнішнього 
незалежного оцінювання з наступним поданням документів, що підтверджують 
право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, квотою-2, які має бути подано в 
строки прийому заяв відповідно до цих Правил.»; 

у пункті 4 додати абзац другий в такій редакції: 
«Подання у 2020 році заяв в паперовій формі вступників, що планують 

здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може 
здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на 
електронну адресу Приймальної комісії Дрогобицького фахового коледжу 
нафти і газу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в 
терміни, визначені в розділі VI цих Правил. Факт подання кожної заяви 
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електронною поштою реєструє уповноважена особа приймальної комісії в 
ЄДЕБО в день прийняття заяви та надсилає підтвердження отримання заяви 
вступнику разом з розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяви в 
паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії 
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу в день першого іспиту до його 
початку.»; 

в абзаці другому пункту 6 слова та цифри «01 травня» замінити на слова та 
цифри «01 січня». 

5. У розділі VІІI: 
пункт 6 викласти в такій редакції: 
«6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста чи ступеня вищої 
освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра за іншою спеціальністю, зараховуються результати 
вступних іспитів або співбесіди з конкурсних предметів з урахуванням 
академічної різниці. Академічна різниця складається протягом періоду 
теоретичного навчання у першому семестрі поточного навчального року, 
відповідно до «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін 
та визначення академічної різниці у Державному вищому навчальному закладі 
«Дрогобицький коледж нафти і газу»», затвердженого рішенням педагогічної 
ради коледжу від 29.06.2017 р., протокол №12 та наказом директора від 
19.07.2017 р. №220. Фінансування навчання здійснюється виключно за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб.» 

в підпункті 1 пункту 7 додати абзаци дев’ятий – одинадцятий в такій 
редакції: 

«Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту у 
закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал 
множиться на сільський (далі – СК) коефіцієнт  шляхом його множення на їх 
добуток. СК дорівнює 1,05. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у 
селі без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки про 
реєстрацію місця проживання, що подається за формою згідно з додатком 13 до 
Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, в паперовій формі, 
затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО.»; 

в абзаці десятому підпункту 2 пункт 7 слова «базову та» виключити; 
6. Пункт 6 розділу IX доповнити абзацом шостим у такій редакції: 
«особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 
службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 
загальної середньої освіти.». 
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7. У розділі XI: 
пункт 1 доповнити абзацами другим – третім у такій редакції: 
«У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування 

на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом 
надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на 
адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої 
діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VI цих Правил або відповідно 
до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля 
відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання 
між закладом фахової передвищої освіти та вступником (за участі батьків або 
законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 
10 робочих днів від дати початку навчання. 

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на 
місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом 
надсилання їх сканованих копій, з накладанням кваліфікованого електронного 
підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, 
зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені 
в розділі VI цих Правил або відповідно до нього, У такому випадку надання 
оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між 
закладом фахової передвищої освіти та вступником (за участі батьків або 
законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється 
впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.»; 

пункт 3 доповнити абзацом другим у такій редакції: 
«У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій 
необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв'язку з 
обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії Дрогобицького 
фахового коледжу нафти і газу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої 
діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв'язку, з накладанням 
кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 
Приймальної комісії Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу, зазначену 
в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені Правилами 
прийому. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля 
відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання оригіналів 
необхідних документів, укладання договору про навчання між закладом 
фахової передвищої освіти та вступником (за участі батьків або законних 
представників - для неповнолітніх вступників) та договору між закладом 
фахової передвищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє 
платну освітню послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 
10 робочих днів від дати початку навчання.». 
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8. У додатках до Правил прийому: 
додаток 1 викласти у такій редакції: (додається) 
додаток 2 викласти у такій редакції: (додається) 

 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії      Ю.С. Хомош 



 

Додаток 1 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 

 
 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

 

Дрогобицький фаховий  коледж нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») 
(назва навчального закладу) 

 

 
На основі базової загальної середньої освіти  

 
Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна  

програма 
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 

навчання 
Вартість одного року 

навчання, грн. * 
Можливість 
здійснювати 
підготовку 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 

Код Назва Код Назва Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства 50 - 2р 10м - 8950 - ні 

07 Управління та 
адміністрування 072 

Фінанси,банківська 
справа та 
страхування 

Оціночна діяльність 30 - 2р 10м - 8950 - ні 

07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент Організація виробництва 30 - 3р 6м - 8950 - ні 

10 Природничі 
науки 102 Хімія Аналітичний контроль якості 

хімічних сполук 30 - 3р 10м - 8950 - ні 

10 Природничі 
науки 103 Науки про Землю Розвідування нафтових та 

газових родовищ 55 - 3р 10м - 8950 - ні 

14 Електрична 
інженерія 141 

Електроенергети
ка, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електропостачання 30 - 3р 10м - 8950 - ні 

14 Електрична 
інженерія 142 Енергетичне 

машинобудування 

Монтажі обслуговування 
холодильно-компресорних 
машин та установок 

30 - 3р 10м - 8950 - ні 

 



 
продовження додатку 1 

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна  
програма 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. * 

Можливість 
здійснювати 
підготовку 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 

Код Назва Код Назва Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

15 Автоматизація та 
приладобудування 151 

Автоматизація та 
комп’ютерно- 
інтегровані 
технології 

Монтаж,обслуговування засобів і 
систем автоматизації 
технологічного виробництва 

60 - 3р 10м - 8950 - ні 

15 Автоматизація та 
приладобудування 152 

Метрологія та 
інформаційно- 
вимірювальна 
техніка 

Електротеплотехнічні 
вимірювання 30 - 3р 10м - 8950 - ні 

16 Хімічна та 
біоінженерія 161 Хімічні технології 

та інженерія Переробка нафти і газу 100 - 3р 10м - 8950 - ні 

18 Виробництво та 
технології 184 Гірництво Буріння свердловин 120 - 3р 10м - 8950 - ні 

18 Виробництво та 
технології 185 

Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Експлуатація газонафтопроводів 
і газонафтосховищ 60 - 3р 6м - 8950 - ні 

18 Виробництво та 
технології 185 

Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Експлуатація нафтових і газових 
свердловин 120 - 3р 10м - 8950 - ні 

18 Виробництво та 
технології 185 

Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Обслуговування та ремонт 
обладнання нафтових і газових 
промислів 

120 - 3р 10м - 8950 - ні 

19 Архітектура та 
будівництво 193 Геодезія та 

землеустрій Землевпорядкування 30 - 3р 10м - 8950 - ні 

27 Транспорт 274 Автомобільний 
транспорт 

Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів 30 - 3р 10м - 8950 - ні 
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продовження додатку 1 

На основі повної загальної середньої освіти (зі скороченим терміном навчання) 
 

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна  
програма 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. * 

Можливість 
здійснювати 
підготовку 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 

Код Назва Код Назва Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства 22 20 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

07 Управління та 
адміністрування 072 

Фінанси,банківська 
справа та 
страхування 

Оціночна діяльність 15 15 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент Організація виробництва 14 10 2р 6м 2р 6м 8950 6950 ні 

10 Природничі 
науки 102 Хімія Аналітичний контроль якості 

хімічних сполук 15 15 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 

10 Природничі 
науки 103 Науки про Землю Розвідування нафтових та 

газових родовищ 30 15 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 

14 Електрична 
інженерія 141 

Електроенергети
ка, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електропостачання 8 8 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 

14 Електрична 
інженерія 142 Енергетичне 

машинобудування 

Монтажі обслуговування 
холодильно-компресорних 
машин та установок 

15 15 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 

15 Автоматизація та 
приладобудування 151 

Автоматизація та 
комп’ютерно- 
інтегровані 
технології 

Монтаж,обслуговування засобів і 
систем автоматизації 
технологічного виробництва 

22 22 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 

15 Автоматизація та 
приладобудування 152 

Метрологія та 
інформаційно- 
вимірювальна 
техніка 

Електротеплотехнічні 
вимірювання 15 15 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 

16 Хімічна та 
біоінженерія 161 Хімічні технології 

та інженерія Переробка нафти і газу 45 45 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 

18 Виробництво та 
технології 184 Гірництво Буріння свердловин 40 45 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 
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продовження додатку 1 

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна  
програма 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. * 

Можливість 
здійснювати 
підготовку 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 

Код Назва Код Назва Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

18 Виробництво та 
технології 185 

Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Експлуатація газонафтопроводів 
і газонафтосховищ 25 25 2р 6м 2р 6м 8950 6950 ні 

18 Виробництво та 
технології 185 

Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

 
Експлуатація нафтових і газових 
свердловин 51 51 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 

18 Виробництво та 
технології 185 

Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Обслуговування та ремонт 
обладнання нафтових і газових 
промислів 

56 57 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 

19 Архітектура та 
будівництво 193 Геодезія та 

землеустрій Землевпорядкування 12 12 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 

27 Транспорт 274 Автомобільний 
транспорт 

Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів 10 10 2р 10м 2р 10м 8950 6950 ні 
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продовження додатку 1 

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник (зі скороченим терміном навчання) 
 

Споріднені професії 
кваліфікованого робітника 

(професійні назви робіт) 

Спеціальність освітньо-
професійного ступеня 
фахового молодшого 

бакалавра 

Освітньо-професійна  
програма 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. * 

Можливість 
здійснювати 
підготовку 

іноземців та 
осіб без 

громадянства Код Назва Код Назва Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
4121.1 Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 051 Економіка Економіка 
підприємства 5 7 0р 10м 0р 10м 8950 6950 ні 

4211 Касир (на підприємстві, в установі, 
організації)  

7241.1 
Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та 
автоматики (електромеханіка) 

151 

Автоматизація та 
комп’ютерно- 
інтегровані 
технології 

Монтаж,обслуговуван
ня засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва 

 
 

7 
 
 

7 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 
7241.1 

Монтажник приладів та апаратури 
автоматичного контролю, 
регулювання та керування 

7241.1 
 
 

Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування 
 
 

8113.1 
Бурильник експлуатаційного та 
розвідувального буріння свердловин 
на нафту та газ 184 Гірництво Буріння свердловин 5 10 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

8113.2 
Помічник бурильника 
експлуатаційного та розвідувального 
буріння свердловин на нафту й газ 

8113.1 Машиніст бурової установки 

185 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів 

5 8 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 
8113.2 Моторист бурової установки 

7231.2 Слюсар з ремонту автомобілів 274 Автомобільний 
транспорт 

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів 

4 5 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 
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продовження додатку 1 

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та ступеня вищої освіти (зі скороченим терміном навчання) 
 

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна  
програма 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. * 

Можливість 
здійснювати 
підготовку 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 

Код Назва Код Назва Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства 12 10 0р 10м 0р 10м 8950 6950 ні 

10 Природничі 
науки 103 Науки про Землю Розвідування нафтових та 

газових родовищ 23 23 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

14 Електрична 
інженерія 141 

Електроенергети
ка, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електропостачання 5 8 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

15 Автоматизація та 
приладобудування 151 

Автоматизація та 
комп’ютерно- 
інтегровані 
технології 

Монтаж,обслуговування засобів і 
систем автоматизації 
технологічного виробництва 

14 14 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

16 Хімічна та 
біоінженерія 161 Хімічні технології 

та інженерія Переробка нафти і газу 43 44 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

18 Виробництво та 
технології 184 Гірництво Буріння свердловин 15 14 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

18 Виробництво та 
технології 185 

Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Експлуатація газонафтопроводів 
і газонафтосховищ 24 25 1р 6м 1р 6м 8950 6950 ні 

18 Виробництво та 
технології 185 

Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

 
Експлуатація нафтових і газових 
свердловин 47 47 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

18 Виробництво та 
технології 185 

Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Обслуговування та ремонт 
обладнання нафтових і газових 
промислів 

50 46 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

19 Архітектура та 
будівництво 193 Геодезія та 

землеустрій Землевпорядкування 15 15 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

27 Транспорт 274 Автомобільний 
транспорт 

Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів 0 3 1р 10м 1р 10м 8950 6950 ні 

 

Примітки:  
*Дані за результатами прийому в 2019 році 
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Додаток 2 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 

 
 

Перелік вступних іспитів та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 
 

Дрогобицький фаховий  коледж нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») 
(назва навчального закладу) 

 

 
На основі базової загальної середньої освіти  

 

Спеціальність  Освітньо-професійна  
програма 

Перелік конкурсних 
предметів 

(вступних іспитів) 

Вага 
предметів 
сертифіка

ту ЗНО 

Бал за успішне закінчення 
підготовчих курсів 

навчального закладу для 
вступу до нього 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі у 

конкурсі 
Код Назва вступні 

іспити 
ЗНО 

051 Економіка Економіка підприємства 1. Українська мова - від 0 до 50 балів 
125 - 

2. Математика 125 - 

072 Фінанси,банківська справа та 
страхування Оціночна діяльність 1. Українська мова - від 0 до 50 балів 

125 - 

2. Математика 125 - 

073 Менеджмент Організація виробництва 1. Українська мова - від 0 до 50 балів 
125 - 

2. Математика 125 - 

102 Хімія Аналітичний контроль якості 
хімічних сполук 

1. Українська мова - від 0 до 50 балів 
125 - 

2. Математика 125 - 

103 Науки про Землю Розвідування нафтових та 
газових родовищ 

1. Українська мова - від 0 до 50 балів 
125 - 

2. Математика 125 - 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електропостачання 
1. Українська мова 

- від 0 до 50 балів 
125 - 

2. Математика 125 - 

142 Енергетичне 
машинобудування 

Монтажі обслуговування 
холодильно-компресорних 
машин та установок 

1. Українська мова 
- від 0 до 50 балів 

125 - 

2. Математика 125 - 

151 
Автоматизація та 
комп’ютерно- інтегровані 
технології 

Монтаж,обслуговування 
засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва 

1. Українська мова 
- від 0 до 50 балів 

125 - 

2. Математика 125 - 

152 Метрологія та інформаційно- 
вимірювальна техніка 

Електротеплотехнічні 
вимірювання 

1. Українська мова - від 0 до 50 балів 
 

125 - 

2. Математика 125 - 
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продовження додатку 2 

 
Спеціальність  Освітньо-професійна  

програма 
Перелік конкурсних 

предметів 
(вступних іспитів) 

Вага 
предметів 
сертифіка

ту ЗНО 

Бал за успішне закінчення 
підготовчих курсів 

навчального закладу для 
вступу до нього 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі у 

конкурсі 
Код Назва вступні 

іспити 
ЗНО 

161 Хімічні технології та інженерія Переробка нафти і газу 1. Українська мова - від 0 до 50 балів 
125 - 

2. Математика 125 - 

184 Гірництво Буріння свердловин 1. Українська мова - від 0 до 50 балів 
125 - 

2. Математика 125 - 

185 Нафтогазова інженерія та 
технології 

Експлуатація 
газонафтопроводів і 
газонафтосховищ 

1. Українська мова 
- від 0 до 50 балів 

125 - 

2. Математика 125 - 

185 Нафтогазова інженерія та 
технології 

Експлуатація нафтових і 
газових свердловин 

1. Українська мова - від 0 до 50 балів 
125 - 

2. Математика 125 - 

185 Нафтогазова інженерія та 
технології 

Обслуговування та ремонт 
обладнання нафтових і газових 
промислів 

1. Українська мова 
- від 0 до 50 балів 

125 - 

2. Математика 125 - 

193 Геодезія та землеустрій Землевпорядкування 1. Українська мова - від 0 до 50 балів 
125 - 

2. Математика 125 - 

274 Автомобільний транспорт Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів 

1. Українська мова - від 0 до 50 балів 
125 - 

2. Математика 125 - 
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продовження додатку 2 

 
На основі повної загальної середньої освіти (зі скороченим терміном навчання) 

 

Спеціальність  Освітньо-професійна  
програма 

Перелік конкурсних 
предметів 

(ЗНО або вступних іспитів) 

Вага 
предметів 
сертифіка

ту ЗНО 

Бал за успішне закінчення 
підготовчих курсів 

навчального закладу для 
вступу до нього 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі у 

конкурсі 

Код Назва вступні 
іспити 

ЗНО 

051 Економіка Економіка підприємства 

1. Українська мова і література 

1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Історія 
України або Географія 
 

125 100 

072 Фінанси,банківська справа та 
страхування Оціночна діяльність 

1. Українська мова і література 
1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Історія 
України або Географія 

125 100 

073 Менеджмент Організація виробництва 
1. Українська мова і література 

1,25 від 0 до 50 балів 
125 100 

2. Математика або Історія 
України або Географія 

125 100 

102 Хімія Аналітичний контроль якості 
хімічних сполук 

1. Українська мова і література 
1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Хімія або 
Біологія 

125 100 

103 Науки про Землю Розвідування нафтових та 
газових родовищ 

1. Українська мова і література 
1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Географія або 
Іноземна мова  

125 100 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електропостачання 
1. Українська мова і література 

1,25 від 0 до 50 балів 
125 100 

2. Математика або Фізика або 
Історія України  

125 100 

142 Енергетичне 
машинобудування 

Монтажі обслуговування 
холодильно-компресорних 
машин та установок 

1. Українська мова і література 
1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Фізика або 
Історія України  

125 100 

151 
Автоматизація та 
комп’ютерно- інтегровані 
технології 

Монтаж,обслуговування 
засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва 

1. Українська мова і література 
1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Фізика або 
Історія України 

125 100 

152 Метрологія та інформаційно- 
вимірювальна техніка 

Електротеплотехнічні 
вимірювання 

1. Українська мова і література 

1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Фізика або 
Історія України  
 

125 100 
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продовження додатку 2 

Спеціальність  Освітньо-професійна  
програма 

Перелік конкурсних 
предметів 

(ЗНО або вступних іспитів) 

Вага 
предметів 
сертифіка

ту ЗНО 

Бал за успішне закінчення 
підготовчих курсів 

навчального закладу для 
вступу до нього 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі у 

конкурсі 

Код Назва вступні 
іспити 

ЗНО 

161 Хімічні технології та інженерія Переробка нафти і газу 
1. Українська мова і література 

1,25 від 0 до 50 балів 
125 100 

2. Математика або Хімія або 
Біологія 

125 100 

184 Гірництво Буріння свердловин 

1. Українська мова і література 

1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Фізика або 
Історія України 
 

125 100 

185 Нафтогазова інженерія та 
технології 

Експлуатація 
газонафтопроводів і 
газонафтосховищ 

1. Українська мова і література 
1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Фізика або 
Історія України 

125 100 

185 Нафтогазова інженерія та 
технології 

Експлуатація нафтових і 
газових свердловин 

1. Українська мова і література 
1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Фізика або 
Історія України 

125 100 

185 Нафтогазова інженерія та 
технології 

Обслуговування та ремонт 
обладнання нафтових і газових 
промислів 

1. Українська мова і література 
1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Фізика або 
Історія України 

125 100 

193 Геодезія та землеустрій 
 
Землевпорядкування 
 

1. Українська мова і література 
1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Географія або 
Іноземна мова  

125 100 

274 Автомобільний транспорт Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів 

1. Українська мова і література 
1,25 від 0 до 50 балів 

125 100 

2. Математика або Фізика або 
Історія України 

125 100 
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продовження додатку 2 

 
На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник (зі скороченим терміном навчання) 

 

Спеціальність  Освітньо-професійна  
програма 

Перелік конкурсних 
предметів 

(ЗНО або вступних іспитів) 

Вага 
предметів 
сертифіка

ту ЗНО 

Бал призерам ІІІ етапу 
Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності 
серед учнів закладів 

професійної (професійно-
технічної) освіти з 
професій 2020 року 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі у 

конкурсі 

Код Назва вступні 
іспити 

ЗНО 

051 Економіка Економіка підприємства 1. Українська мова 1,25 
100 

125 100 

2. Фахове вступне випробування - 125 - 

151 
Автоматизація та 
комп’ютерно- інтегровані 
технології 

Монтаж,обслуговування 
засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва 

1. Українська мова 1,25 
100 

125 100 

2. Фахове вступне випробування - 125 - 

184 Гірництво Буріння свердловин 1. Українська мова 1,25 
100 

125 100 

2. Фахове вступне випробування - 125 - 

185 Нафтогазова інженерія та 
технології 

Обслуговування та ремонт 
обладнання нафтових і газових 
промислів 

1. Українська мова 1,25 
100 

125 100 

2. Фахове вступне випробування - 125 - 

274 Автомобільний транспорт Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів 

1. Українська мова 1,25 
100 

125 100 

2. Фахове вступне випробування - 125 - 
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