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нафти і газу») (далі – Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу) здійснюється 
відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти 
і науки України». 

По усьому документу назву навчального закладу «ДВНЗ «Дрогобицький 
коледж нафти і газу»» замінити на «Дрогобицький фаховий коледж нафти і 
газу».  

4. У пункті 4 розділу І: 
абзац десятий викласти в такій редакції: 
«закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням 

закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні;»; 
абзац одинадцятий виключити.  
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – тридцять один вважати відповідно 

абзацами одинадцять – тридцять. 
5. У розділі ІІІ: 

пункт 7 викласти у такій редакції: 
«7. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні 

українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, 
та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої 
освіти нарівні з громадянами України.»; 

пункт 10 замінити новим пунктом такого змісту:  
«10. Надавачі освітніх послуг у сфері вищої освіти, що здійснюють 

навчання для здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального) 
замовлення та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів 
встановлюють вартість навчання відповідно до Порядку формування 
мінімального розміру плати за навчання для здобуття  вищої освіти на основі 
індикативної собівартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03 березня 2020 року № 191.». 

6.  У розділі IV після пункту 3 вставити пункт 4 та викласти його у такій 
редакції: 

«4. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня 
молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та 
ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти в 
закладах вищої освіти у сферах управління Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства культури та 
інформаційної політики України та Міністерства фінансів України 
здійснюється за єдиним конкурсом для всіх державних замовників окремо за 
формами здобуття освіти.». 

У зв’язку з цим пункти 4 – 5 вважати відповідно пунктами 5 – 6. 
7. У розділі V: 
Пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня молодшого 
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бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році 
проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 

з 01 серпня   

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, 
якщо це викликано установленими законодавством 
особливими умовами конкурсного відбору за 
відповідними конкурсними пропозиціями 

до 09 серпня   

Початок прийому заяв та документів, передбачених 
розділом VI цих Правил 

13 серпня   

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 

о 18:00 год. 
16 серпня   

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
вступають тільки за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання 

о 18:00 год.  
22 серпня   

Терміни проведення співбесід 16 – 18 серпня   

Терміни проведення вступних іспитів 17 – 22 серпня   

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до 
зарахування на місця державного замовлення за 
результатами співбесіди та за квотою-2 

не пізніше 12:00 год.  
20 серпня   

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування вступників на місця державного 
замовлення за результатами співбесіди та за 
квотою-2 

о 10:00 год.  
22 серпня   

Зарахування вступників на місця державного 
замовлення за результатами співбесіди 

не пізніше 15:00 год.  
22 серпня   

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які 
вступають за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання та вступних іспитів (у 
тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на 
місця державного або регіонального замовлення 

не пізніше 12:00 год.  
27 серпня   

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування вступниками, які вступають на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, 
вступних іспитів (у тому числі за квотою -1, 
квотою-3, квотою-4) і рекомендовані до зарахування 
на місця державного замовлення 

о 18:00 год.  
31 серпня   
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Зарахування вступників, які вступають на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, 
вступних іспитів (у тому числі за квотою -1, 
квотою-3, квотою-4) на місця державного або 
регіонального замовлення 

не пізніше 12:00 год.  
05 вересня 

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування вступниками, які вступають на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 
та вступних іспитів за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

о 18:00 год. 
29 вересня 

Зарахування вступників, які вступають на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 
та вступних іспитів за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

не пізніше 30 вересня 

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб пільгових категорій, які зараховані 
на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

не пізніше 15 вересня 

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих для 
вступників, які вступають на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та 
фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції 

не раніше 06 вересня 

 
Пункт 3 викласти в такій редакції: 
«3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста проводяться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня   

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

Терміни проведення фахових випробувань 25 серпня  – 31 серпня   

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на 
місця державного замовлення 

не пізніше 12:00 год.  
01 вересня 

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування вступниками, які рекомендовані до 
зарахування на місця державного замовлення 

о 18:00 год.  
06 вересня  

Зарахування вступників на місця державного 
замовлення 

не пізніше 12:00 год.  
07 вересня 
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Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування вступниками, які вступають на 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

о 18:00 год. 
29 вересня 

Зарахування вступників за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

не пізніше 30 вересня 

 
Пункт 4 викласти в такій редакції: 
«4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників, які здобули ступінь молодшого бакалавра, 
бакалавра та вступників, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, 
бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 
навчальний план, для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра за 
іншою спеціальністю проводяться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів  о 18:00 год.  
08 вересня 

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування вступниками, які вступають на 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 18:00 год.  
29 вересня 

Зарахування вступників за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

не пізніше 30 вересня 

 
8. У розділі VI: 
у пункті 1: 
абзац четвертий викласти у такій редакції: 
«для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у 

вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, 
французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), 
співбесідою або квотою-2 відповідно до цих Правил;»; 

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 
«для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих 

Правил;».  
У зв’язку з цим абзаци шостий – чотирнадцятий вважати відповідно 

абзацами сьомим – п’ятнадцятим; 
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту: 
«у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;».  
У зв’язку з цим абзаци восьмий – п’ятнадцятий вважати відповідно 

абзацами дев’ятим – шістнадцятим; 
абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції: 
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«Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 
конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за умови 
наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в 
електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної 
комісії одного із обраних закладів вищої освіти.»; 

у пункті 7 виправити номер пункту на 6. 
У зв’язку із цим усі наступні пункти вважати пунктами 7 – 16. 
абзац сьомий пункту 6 викласти у такій редакції: 
«Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 
державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про 
освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі 
без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень.»; 

у пункті 8: 
абзац десятий викласти в такій редакції: 
«Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них 

за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, 
що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та 
екзаменаційного листка з фотокарткою.»; 

у пункті 9 слова та цифри «06 серпня» замінити словами та цифрами «11 
вересня».  

9.  У розділі VII: 
у пункті 6: 
у підпункті 1: 
абзац другий викласти в такій редакції: 
«Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А »; 
абзац п’ятий викласти в такій редакції: 
«де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів; П3 - оцінка зовнішнього незалежного 
оцінювання, вступного іспиту з третього (для вступу на навчання для здобуття 
ступеня молодшого бакалавра - другого) предмета або творчого конкурсу (за 
шкалою 100-200); А - середній бал документа про повну загальну середню 
освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці 
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, 
обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5); Невід’ємні 
вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються Дрогобицьким фаховим 
коледжем нафти і газу з точністю до 0,01; К1, К2, К3, К4 представлені у 
додатку 3.; 

абзац дев’ять викласти в такій редакції: 
«Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час 
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вступу на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка (додаток 2), останній доданок встановлюється рівним 10, а 
якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється 
таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з 
ЄДЕБО.»; 

пункт 9 викласти в такій редакції: 
«9. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.»; 

10. У розділі VIII: 
абзац п’ятий пункту 2 після слів «за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість переведення в 
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»; 

пункт 9 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту: 
«5) 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.»; 

абзац шостий пункту 10 після слів «за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість 
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 
замовлення»; 

11. Перше речення пункту 6 розділу ІХ після слів «ступеня» доповнити 
словами «молодшого бакалавра, ». 

12.  Розділ Х викласти в такій редакції: 
«X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 

беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального 
замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 
V цих Правил або відповідно до них, зобов’язані виконати вимоги для 
зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати 
особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або 
інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до 
приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти, а також укласти договір 
про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або 
законних представників - для неповнолітніх вступників).  

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 V цих Правил або відповідно 
до них. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля 
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відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання 
між закладом вищої 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 на відповідні файли 
кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 
Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або відповідно до них. У 
такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання 
договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі 
батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) 
здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. 

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти 
протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання 
документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось 
прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній 
(відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію 
акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 
документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, 
які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну 
заяву, роздруковану приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та 
фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 
або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 
Правил або відповідно до них, не виконали вимог для зарахування на місця 
державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі 
XIII цих Правил), втрачають право в поточному році на зарахування 
(переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 
Правил або відповідно до них, виконали вимоги для зарахування на місця 
державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 
участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, 
після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до 
зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або 
відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця за 
кошти фізичних, юридичних осіб подати до Приймальної комісії особисто: 

- документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до 
нього; 
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- військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), 
крім передбачених законодавством випадків; 

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до 
статті 5 Закону України «Про громадянство України», пунктів 15, 16 частини 
першої статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту», пункту 16 частини першої статті 1 
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»); 

- копію індивідуального податкового номера; 
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

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 закладу, 
зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами 
електронного зв’язку, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 
електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії 
закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, 
визначені Правилами прийому закладу вищої освіти. Дату подання документів 
визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У 
такому випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору 
про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або 
законних представників - для неповнолітніх вступників) та договору між 
закладом вищої 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.». 

13.  У розділі XIV: 
абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції: 
«Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок 

коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім 
іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які 
постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які 
потребують додаткового захисту).»; 

в абзаці четвертому пункту 3 слово «випробувань» замінити словом 
«іспитів»; 

пункт 9 викласти у такій редакції: 
«9. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні 

українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, 
та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої 
освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів 
державного або місцевого бюджету.». 

14. У додатках до Правил прийому: 





Додаток 1 до Правил прийому на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра  
у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») в 2020 році 

 
 
 

Перелік ступенів та спеціальностей, 
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
 
Молодший бакалавр 

 
Галузь знань Спеціальність Освітньо-

професійна 
програма 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. * 

Можливість вступу 
для іноземців та 

осіб без 
громадянства на 
форми навчання 

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 15 15 1р 10м 1р 10м 10 950 8 750 - 

16 Хімічна та 
біоінженерія 161 

Хімічні 
технології та 
інженерія 

Переробка нафти і газу 15 15 1р 10м 1р 10м 10 950 8 750 - 

18 Виробництво та 
технології 

184 Гірництво Буріння свердловин 5 45 1р 10м 1р 10м 10 950 8 750 так 

185 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Експлуатація 
газонафтопроводів і 
газонафтосховищ 

10 10 1р 10м 1р 10м 10 950 8 750 - 

Експлуатація нафтових і 
газових свердловин 10 10 1р 10м 1р 10м 10 950 8 750 - 

Обслуговування і ремонт 
обладнання нафтових і газових 
промислів 

10 10 1р 10м 1р 10м 10 950 8 750  
- 
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Продовження додатку 1 
 

  
Бакалавр 

 
Галузь знань Спеціальність Освітньо-

професійна 
програма 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн. * 

Можливість вступу 
для іноземців та 

осіб без 
громадянства на 
форми навчання 

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 

Газонафтопроводи та 
газонафтосховища 20 20 

 
3р 10м 

 
3р 10м 11 550 9 250 

 
- 

 
 
 

Примітки: 
*Дані за результатами прийому у 2019 році 
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 Додаток 3 до Правил прийому на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра  
у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») в 2020 році 

 

 
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, вагові коефіцієнти для обчислення конкурсного бала 
 

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу» 
 

 
Молодший бакалавр 
 

Спеціальність 
 

Освітньо-професійна програма Перелік конкурсних предметів, 
вступних іспитів 

 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про повну 
загальну 

освіту 

Код Назва 

051 Економіка Економіка підприємства 
1. Українська мова і література 0,4 

0,1 
2. Математика або Іноземна мова або Географія 0,5 

161 
Хімічні технології та 
інженерія Переробка нафти і газу 

1. Українська мова та література 0,4 
0,1 

2. Математика або Хімія або Біологія або Фізика 0,5 

184 Гірництво Буріння свердловин 
1. Українська мова та література 0,4 

0,1 
2. Математика або Фізика або Географія 0,5 

185 
Нафтогазова інженерія та 
технології 

Експлуатація газонафтопроводів і 
газонафтосховищ 

1. Українська мова та література 0,4 
0,1 

2. Математика або Фізика або Хімія або Географія 0,5 

Експлуатація нафтових і газових свердловин 
1. Українська мова і література 0,4 

0,1 
2. Математика або Фізика або Хімія або Географія 0,5 

Обслуговування і ремонт обладнання нафтових 
і газових промислів 

1. Українська мова і література 0,4 
0,1 

2. Математика або Фізика або Хімія або Географія 0,5 
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Продовження додатку 3 
 

Бакалавр 

 
Спеціальність 

 
Освітньо-професійна програма Перелік конкурсних предметів, 

вступних іспитів 
 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про повну 
загальну 

освіту 

Код Назва 

185 
Нафтогазова інженерія та 
технології Газонафтопроводи та газонафтосховища 

1. Українська мова і література 0,25 
0,1 2. Математика 0,4 

3. Фізика або хімія або географія 0,25 
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