
УХВАЛА 
педагогічної ради  

Державного вищого навчального закладу  
«Дрогобицький коледж нафти і газу» 

від 30 березня 2017 року (протокол №9) 
 
Про визначення ліміту ліміт стипендіатів,  
яким призначатиметься академічна  
стипендія за особливі успіхи в навчанні  
за результатами семестрового контролю  
за ІІ семестр 2016/2017 н.р. (ІV курси) 
 

Відповідно до пункту 16 Порядку призначення і виплати стипендій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. 
№ 882 “Питання стипендіального забезпечення” (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), п. 4.2 
Правил призначення академічних стипендій у Державному вищому 
навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу», затверджених 
педагогічною радою коледжу 13 лютого 2017 року (протокол № 7), рішення 
стипендіальної комісії від 30 березня 2017 року (протокол №14) та з 
урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених коледжу 
у встановленому порядку, педагогічна рада Державного вищого 
навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу»  

УХВАЛИЛА: 
1. Визначити ліміт стипендіатів (тільки для ІV курсів), яким буде 

призначатися академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні за 
результатами семестрового контролю за ІІ семестр 2016/2017 навчального 
року  (у відсотках від фактичної кількості студентів денної форми навчання, 
які навчаються за державним замовленням на ІV курсі певного відділення за 
певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на  1 травня 2017 року 
(перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового 
контролю згідно з навчальними планами)) згідно з додатком.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до ухвали педагогічної ради 

від 30.03.2017 р., протокол №9 
 

Визначення ліміту стипендіатів,  
яким буде призначатися академічна стипендія  
за особливі успіхи в навчанні  за результатами 

семестрового контролю за ІІ семестр 2016/2017 н.р 
(тільки для ІV курсів) 

 

Код 
спеціальності 

Назва спеціальності  (напряму 
підготовки) Курс 

Ліміт 
стипендіатів, 

  %* 
1 2 3 4 

Відділення технології, автоматизації та економіки 

5.05020201 
 

Монтаж, обслуговування засобів і 
систем автоматизації технологічного 
виробництва 

4 10 

5.05130103 Переробка нафти і газу 4 10 
Відділення природничих наук, автомобільного транспорту та електричної 

інженерії 

5.04010304 Розвідування нафтових і газових 
родовищ 4 10 

Бурове відділення 
5.05030106 Буріння свердловин 4 10 

Відділення нафтогазової інженерії та технології 

5.05030401 Експлуатація нафтових і газових 
свердловин 4 5 

5.05030404 Обслуговуваня і ремонт обладнання 
нафтових і газових промислів 4 16 

 
 

 
 


