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ЗМІНИ 
 

до Правил прийому на навчання для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра у Дрогобицькому фаховому коледжу нафти і газу 

(Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і 

газу») в 2021 році 

 
 

1. У розділі VІІ: 
Абзаци 4-5 підпункту 1 пункту 6 викласти у такій редакції: 
«1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за такою формулою:  
Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * МЛ; 
для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти за такою формулою: 
Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * МЛ, 
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 (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 6); МЛ – оцінка за мотиваційний лист, 
переведений у шкалу від 100 до 200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, 
К4, К5 встановлюються Дрогобицьким фаховим коледжем нафти і газу з 
точністю до 0,01; К1, К2, К3, К4, К5 представлені у додатку 3.» 

Абзац 4 підпункту 2 пункту 6 виключити. 
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2. Розділ XIV виключити.  
У зв’язку із цим наступний розділ вважати розділом XIV. 
3. У додатках до Правил прийому: 
додаток 1 викласти у такій редакції: (додається); 
додаток 2 викласти у такій редакції: (додається); 
додаток 3 викласти у такій редакції: (додається). 

 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії      Ю.С. Хомош 



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 2021 році 

 
 
 

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

Дрогобицький  фаховий коледж нафти і газу (Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу») 
 
Молодший бакалавр, неакредитовані спеціальності 

 
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 10 450 8 050 - 

16 Хімічна та 
біоінженерія 161 

Хімічні 
технології та 
інженерія 

Переробка нафти і газу 15 15 1р 10м 1р 10м 10 450 8 050 - 

18 Виробництво та 
технології 

184 Гірництво Буріння свердловин 10 40 1р 10м 1р 10м 10 450 8 050 - 

185 
Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Експлуатація 
газонафтопроводів і 
газонафтосховищ 

10 10 1р 10м 1р 10м 10 450 8 050 - 

Експлуатація нафтових і 
газових свердловин 10 10 1р 10м 1р 10м 10 450 8 050 - 

Обслуговування і ремонт 
обладнання нафтових і газових 
промислів 

10 10 1р 10м 1р 10м 10 450 8 050  
- 

 
 
1/2 



Продовження додатку 1 
 

  
Бакалавр, акредитовані спеціальності 

 
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 11 950 8 750 

 
- 

 
 
 

Примітки: 
*Дані за результатами прийому у 2020 році 

 

2/2 



 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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 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 2021 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 

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

Молодший бакалавр 
 

Спеціальність 
 

Освітньо-професійна програма Перелік конкурсних предметів ЗНО, 
вступних іспитів 

 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про повну 
загальну 
середню 
освіту 

Вага 
мотива-
ційного 
листа 

Код Назва 

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

0,1 0,01 2. Математика або Історія України або Іноземна 
мова або Географія або Біологія або Фізика 

0,49 

161 
Хімічні технології та 
інженерія Переробка нафти і газу 

1. Українська мова 0,4 
0,1 0,01 2. Математика або Історія України або Хімія або 

Біологія або Фізика 
0,49 

184 Гірництво Буріння свердловин 
1. Українська мова 0,4 

0,1 0,01 2. Математика або Історія України або Фізика 
або Географія або Іноземна мова 

0,49 

185 
Нафтогазова інженерія та 
технології 

Експлуатація газонафтопроводів і 
газонафтосховищ 

1. Українська мова  0,4 
0,1 0,01 2. Математика або Історія України або Фізика 

або Хімія або Географія або Іноземна мова 
0,49 

Експлуатація нафтових і газових 
свердловин 

1. Українська мова 0,4 
0,1 0,01 2. Математика або Історія України або Фізика 

або Хімія або Географія або Іноземна мова 
0,49 

Обслуговування і ремонт 
обладнання нафтових і газових 
промислів 

1. Українська мова 0,4 
0,1 0,01 2. Математика або Історія України або Фізика 

або Хімія або Географія або Іноземна мова 
0,49 
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Продовження додатку 3 
 

Бакалавр 

 
Спеціальність 

 
Освітньо-професійна програма Перелік конкурсних предметів ЗНО, 

вступних іспитів 
 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про повну 
загальну 
середню 
освіту 

Вага 
мотива-
ційного 
листа 

Код Назва 

185 
Нафтогазова інженерія та 
технології 

Газонафтопроводи та 
газонафтосховища 

1. Українська мова 0,25 

0,1 0,01 2. Математика 0,39 
3. Історія України або Іноземна мова або 
Фізика або Хімія або Географія 

0,25 
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