
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ДРОГОБИЧ

(населений пункт)

від «06» серпня 2018 року №49(ст)

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Дрогобицький коледж нафти і газу" у 2018 році та рішення приймальної комісії 
від «06» серпня 2018 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Директор Баб`як М.М.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Дрогобицький коледж 

нафти і газу"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 49(ст)

051 Економіка Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3512577 Андруневчин Олександр Ростиславович 50519076 BK 14.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Економіка 
підприємства

15,4

3590495 Лесь Соломія Ростиславівна 50472058 BK 13.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Економіка 
підприємства

17

3513574 Панчишак Софія Віталіївна 50598122 BK 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Економіка 
підприємства

20,7

4062586 Стецикевич Андрій Романович 50473068 BK 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Економіка 
підприємства

14,3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Дрогобицький коледж 

нафти і газу"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 49(ст)

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3560794 Мельникович Василь Миколайович 48928137 BA 09.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Електропостачання 14,8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Дрогобицький коледж 

нафти і газу"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 49(ст)

184 Гірництво Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3567690 Косач Вадим Ігорович 50519011 BK 14.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Буріння свердловин 14,4

3517512 Мінчак Олег Миколайович 50473188 BK 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Буріння свердловин 15,7

3667896 Панчак Павло Іванович 50471999 BK 13.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Буріння свердловин 13,9

3692997 Півала Микола Юрійович 50473556 BK 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Буріння свердловин 13,6

3517592 Тершак Юрій Ігорович 50518982 BK 14.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Буріння свердловин 13,7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Дрогобицький коледж 

нафти і газу"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 49(ст)

185 Нафтогазова інженерія та 
технології Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3679227 Вінтонів Богдан Мирославович 08924003305000 18.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

16,2

3566043 Писар Богдан Ярославович 48928135 BA 09.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

13,3

3565878 Халус Андрій Романович 48928161 BA 09.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

14,6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Дрогобицький коледж 

нафти і газу"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 49(ст)

185 Нафтогазова інженерія та 
технології Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3542789 Мошовський Тарас Іванович 49057233 BK 08.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

13,5


