
 
 
 
 
 
 

 
 

РОЗКЛАД 
вступних випробувань до Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу у 2020 році, додатковий набір 

(освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти, денна форма навчання) 
 
 

Освітньо-професійні програми 
Дата та час проведення вступних випробувань 

23.08.20 
(неділя) 

24.08.20 
(понеділок) 

25.08.20 
(вівторок) 

26.08.20 
(середа) 

27.08.20 
(четвер) 

28.08.20 
(п’ятниця) 

29.08.20 
(субота) 

Усі спеціальності та освітньо-
професійні програми  

Консультація з 
математики 

10:00 год. 
Математика 

10:00 год. 
Консультація  

з української мови 
10:00 год. 

Укр. мова 
12:00 год.   

Пільгові категорії (усі спеціальності)      
Співбесіда 

з української 
мови 

15:00 год. 

Співбесіда 
з математики  

15:00 год. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників – до 12:00 год.   
31 серпня 2020 р. 

Консультації проводяться в режимі ZOOM-конференції. Підключитись до ZOOM-конференції можна 
за посиланням: 
https://zoom.us/j/7849333281?pwd=YjBSNXhIVzA4ZGVRd1BwazZSdGVpZz09   
Ідентифікатор конференції: 784 933 3281. Пароль: 1234 

 
Відповідно до Постанови КМУ України від 17.06.2020 р. №500, вступні випробування будуть проводитись з дотриманням протиепідемічних норм. Усіх учасників просимо прибувати заздалегідь (не 
менш як за 15 хвилин до початку). Наявність масти обов’язкова. 

 
 
 

https://zoom.us/j/7849333281?pwd=YjBSNXhIVzA4ZGVRd1BwazZSdGVpZz09


 
 
 
 

РОЗКЛАД 
вступних випробувань до Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу у 2020 році  

(для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти та 
ОКР кваліфікований робітник, денна та заочна форми навчання) 

 
 

Спеціальність  
(освітньо-професійна програма) 

Дата та час проведення вступних випробувань 
23.08.2020 

(неділя) 
24.08.2020 
(понеділок) 

25.08.2020 
(вівторок) 

26.08.2020 
(середа) 

27.08.2020 
(четвер) 

28.08.2020 
(п’ятниця) 

29.08.2020 
(субота) 

Абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти (зі скороченим терміном навчання) 

Пільгові категорії усі спеціальності та освітньо-
професійні програми (співбесіда)    

Співбесіда з української 
мови і літератури 

10:00 год.  
 Співбесіда з предмету 2  

10:00 год.  

Усі спеціальності та  освітньо-професійні програми  
 
Примітка: абітурієнти, які не подавали сертифікати 
ЗНО, можуть складати вступні іспити на власний розсуд 
у будь-яких комбінаціях:  
1. Українська мова і література – обов’язковий. 
2. Одна із загальноосвітніх дисциплін – на вибір. 

Консультація з 
української мови і 

літератури 
11:00 год. 

Українська мова  
і література 
10:00 год. 

Математика 
10:00 год. 

Фізика 
10:00 год. Біологія 

10:00 год. 

 

 

Консультація з 
математики 

11:00 год. 

Консультація 
 з фізики 
11:00 год. 

Консультація 
 з біології 
11:00 год. 

Консультація з 
іноземної мови 

16:00 год. 

Іноземна мова 
14:00 год. 

Історія України 
14:00 год. 

Географія 
14:00 год. Хімія 

14:00 год. Консультація з 
історії України 

16:00 год. 

Консультація 
 з географії 
16:00 год. 

Консультація 
 з хімії 

16:00 год. 
Абітурієнти на основі ОКР кваліфікований робітник (зі скороченим терміном навчання) 

184. Гірництво (Буріння свердловин) 

Консультація з 
української мови 

14:00 год. 

Українська  
мова 

14:00 год. 

  
Консультація з 

фахового іспиту 
11:00 год. 

Фаховий іспит 
10:00 год. 

 

185. Нафтогазова інженерія та технології 
(Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і 
газових промислів) 

  
Консультація з 

фахового іспиту 
12:00 год. 

Фаховий іспит 
11:00 год. 

 

151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології (Монтаж, обслуговування засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва) 

  
Консультація з 

фахового іспиту 
13:00 год. 

Фаховий іспит 
12:00 год. 

 

274. Автомобільний транспорт (Обслуговування та 
ремонт автомобілів і двигунів)   

Консультація з 
фахового іспиту 

14:00 год. 

Фаховий іспит 
14:00 год. 

 

051. Економіка (Економіка підприємства)   
Консультація з 

фахового іспиту 
15:00 год. 

Фаховий іспит 
15:00 год. 

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників – до 12:00 год.  03 вересня 2020 р. 
Консультації проводяться в режимі ZOOM-конференції. Підключитись до ZOOM-
конференції можна за посиланням: 
https://zoom.us/j/7849333281?pwd=YjBSNXhIVzA4ZGVRd1BwazZSdGVpZz09   
           Ідентифікатор конференції: 784 933 3281. Пароль: 1234 

 
 
 

https://zoom.us/j/7849333281?pwd=YjBSNXhIVzA4ZGVRd1BwazZSdGVpZz09


 
 
 

РОЗКЛАД 
вступних випробувань до Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу у 2020 році (для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, денна та заочна форми навчання) 
 
 

Спеціальність  
(освітньо-професійна програма) 

Дата та час проведення вступних випробувань 
16.08.2020 

(неділя) 
17.08.2020 
(понеділок) 

18.08.2020 
(вівторок) 

19.08.2020 
(середа) 

20.08.2020 
(четвер) 

21.08.2020 
(п’ятниця) 

22.08.2020 
(субота) 

Ступінь молодший бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти) 

Усі спеціальності та освітньо-професійні 
програми, пільгові категорії (співбесіда) 

 
Співбесіда з української 

мови і літератури 
10:00 год.  

Співбесіда з предмету 2  
10:00 год.    

 

Усі спеціальності та освітньо-професійні 
програми, пільгові категорії (екзамени) 

Консультація з 
української мови і 

літератури 
12:00 год. 

Українська  
мова і література 

10:00 год. 
Математика 

10:00 год. 
Фізика 

10:00 год. Біологія 
10:00 год.  

 

Консультація  
з математики  

12:00 год. 

Консультація 
 з фізики 
12:00 год. 

Консультація 
 з біології 
12:00 год. 

Консультація з 
іноземної мови 

16:00 год. 

Іноземна мова 
14:00 год. 

Історія України 
14:00 год. 

Географія 
14:00 год. Хімія 

14:00 год.  

 

Консультація  
з історії України  

16:00 год. 

Консультація 
 з географії 
16:00 год. 

Консультація 
 з хімії 

16:00 год. 

Ступінь бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти) 

Усі спеціальності та освітньо-професійні 
програми, пільгові категорії (співбесіда)  

Співбесіда з української 
мови і літератури 

10:00 год.  

Співбесіда з предмету 2  
10:00 год. 

Співбесіда з предмету 3  
10:00 год.   

 

Усі спеціальності та освітньо-професійні 
програми, пільгові категорії (екзамени) 

Консультація з 
української мови і 

літератури 
12:00 год. 

Українська  
мова і література 

10:00 год. 
Математика 

10:00 год. 
Фізика 

10:00 год. 

Хімія 
14:00 год.  

 

Консультація  
з математики  

12:00 год. 

Консультація 
 з фізики 
12:00 год. 

Географія 
14:00 год. 

Консультація 
 з географії 
16:00 год. 

Консультація  з хімії 
16:00 год. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників – до 12:00 год.  27 серпня 2020 р. 
Консультації проводяться в режимі ZOOM-конференції. Підключитись до ZOOM-
конференції можна за посиланням: 
https://zoom.us/j/7849333281?pwd=YjBSNXhIVzA4ZGVRd1BwazZSdGVpZz09   
           Ідентифікатор конференції: 784 933 3281. Пароль: 1234 

 
  

https://zoom.us/j/7849333281?pwd=YjBSNXhIVzA4ZGVRd1BwazZSdGVpZz09


 
 
 
 
 

РОЗКЛАД 
вступних випробувань до Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу у 2020 році (для здобуття ступеня бакалавра на 

основі ОКР молодший спеціаліст, денна та заочна форми навчання) 
 
 
 

Спеціальність  
(освітньо-професійна програма) 

Дата та час проведення вступних випробувань 
25.08.2020 
(вівторок) 

26.08.2020 
(середа) 

27.08.2020 
(четвер) 

28.08.2020 
(п’ятниця) 

29.08.2020 
(субота) 

30.08.2020 
(неділя) 

31.08.2020 
(понеділок) 

Ступінь бакалавр (на основі ОКР молодший спеціаліст) 

Усі спеціальності та освітньо-професійні 
програми, пільгові категорії (екзамени) 

Консультація з 
української мови і 

літератури 
15:00 год. 

Українська  
мова і література 

15:00 год. 

Консультація з 
фахового іспиту 

16:00 год. 

Фаховий  
іспит (співбесіда) 

14:00 год.   

 

Фаховий іспит 
16:00 год. 

Усі спеціальності та освітньо-професійні 
програми   

Консультація з 
фахового іспиту 

16:00 год. 

Фаховий  
іспит (співбесіда) 

14:00 год.   

 

Фаховий іспит 
16:00 год. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників – до 12:00 год.  01 вересня 2020 р. 
Консультації проводяться в режимі ZOOM-конференції. Підключитись до ZOOM-
конференції можна за посиланням: 
https://zoom.us/j/7849333281?pwd=YjBSNXhIVzA4ZGVRd1BwazZSdGVpZz09   
           Ідентифікатор конференції: 784 933 3281. Пароль: 1234 

 
 
 

https://zoom.us/j/7849333281?pwd=YjBSNXhIVzA4ZGVRd1BwazZSdGVpZz09

