
 Додаток 2 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 2021 році 

 
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном 
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

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

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 (3) курс) 
 

Споріднені спеціальності / 
Інші спеціальності 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший 
спеціаліст, освітньо-професійний ступінь фаховий 
молодший бакалавр, освітній ступінь молодший 

бакалавр 

Спеціальності  
ОС Бакалавра 

Освітньо-
професійна 
програма 

Перелік 
конкурсних 

предметів ЗНО, 
вступних іспитів 

 

Вагові 
коефі-
цієнти 

Курс Термін 
навчання 

Ліцензо-
ваний 
обсяг 

Назва Код Код Назва 
Нафтогазова інженерія та технології 
 
Експлуатація нафтових і газових свердловин 
Експлуатація газонафтопроводів і 
газонафтосховищ 
Обслуговування і ремонт обладнання 
нафтових і газових промислів 

185 
 

5.05030401 
5.05030403 

 
5.05030404 

 

185 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Газонафтопроводи та 
газонафтосховища 

1. Українська мова 0,3 

3 курс 1р 10м 15 

2. Математика або 
Історія України або 
Іноземна мова або 
Фізика або Хімія 
або Географія або 
Біологія 

0,3 

3. Фаховий іспит 0,4 

Інші спеціальності  185 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Газонафтопроводи та 
газонафтосховища 

1. Українська мова 0,3 

2 курс 2р 10м 15 

2. Математика або 
Історія України або 
Іноземна мова або 
Фізика або Хімія 
або Географія або 
Біологія 

0,3 

3. Фаховий іспит 0,4 
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Продовження додатку 2 
 

 
Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 (3) курс) 
 

Споріднені спеціальності / 
Інші спеціальності 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший 
спеціаліст, освітньо-професійний ступінь фаховий 
молодший бакалавр, освітній ступінь молодший 

бакалавр 

Спеціальності  
ОС Бакалавра 

Освітньо-
професійна 
програма 

Перелік 
конкурсних 

предметів ЗНО, 
вступних іспитів 

 

Вагові 
коефі-
цієнти 

Курс Термін 
навчання 

Ліцензо-
ваний 
обсяг 

Назва Код Код Назва 
Нафтогазова інженерія та технології 
 
Експлуатація нафтових і газових свердловин 
Експлуатація газонафтопроводів і 
газонафтосховищ 
Обслуговування і ремонт обладнання 
нафтових і газових промислів 

185 
 

5.05030401 
5.05030403 

 
5.05030404 

 

185 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Газонафтопроводи та 
газонафтосховища 

1. Українська мова 0,3 

3 курс 1р 10м 25 

2. Математика або 
Історія України або 
Іноземна мова або 
Фізика або Хімія 
або Географія або 
Біологія 

0,3 

3. Фаховий іспит 0,4 

Інші спеціальності  185 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Газонафтопроводи та 
газонафтосховища 

1. Українська мова 0,3 

2 курс 2р 10м 25 

2. Математика або 
Історія України або 
Іноземна мова або 
Фізика або Хімія 
або Географія або 
Біологія 

0,3 

3. Фаховий іспит 0,4 
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