
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 «14» серпня 2018 року №52(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 «14» серпня 2018 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 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 «14»  серпня 2018 року 
№ 52(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

4855955 Колодій Марта Василівна 50472448 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0052265 Економіка 
підприємства

373

4598968 Стецишин Михайло Володимирович 50518815 BK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0182452 Економіка 
підприємства

406



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 52(ст)

103 Науки про Землю 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

3775647 Люклян Василь Володимирович 50117212 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0175277 Розвідування нафтових 
та газових родовищ

473

3793123 Рошко Андрій Васильович 50117000 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0110221 Розвідування нафтових 
та газових родовищ

388



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 52(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

5046624 Повх Орест Олексійович 50504843 BK 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0241258 Електропостачання 364



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 52(ст)

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

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

5145249 Гулак Назарій Іванович 50504242 BK 20.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0009977 Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

383

4156003 Коваль Роман Миколайович 50471711 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0105763 Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

368



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 52(ст)

161 Хімічні технології та 
інженерія 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

4904500 Глов`як Христина-Вікторія Миколаївна 50471637 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0279883 Переробка нафти і газу 441



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 52(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

4396969 Степанчак Ярослав Михайлович 50515461 BK 20.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0127892 Буріння свердловин 362

5015803 Тринчій Василь Петрович 50116893 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0237857 Буріння свердловин 345



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 52(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

4930217 Свищо Кирило Ігорович 50268770 AK 29.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0140110 Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

391



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 52(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

3833490 Фрищин Мар`ян Іванович 50106278 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0172740 Експлуатація 
газонафтопроводів і 
газонафтосховищ

381



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 52(ст)

274 Автомобільний транспорт 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

4299684 Бобрецький Роман Ігорович 50472683 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0259358 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

431

4401689 Лизак Юрій Миколайович 50473798 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0052454 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

434


