
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ДРОГОБИЧ

(населений пункт)

від «20» серпня 2019 року №51(ст)

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Дрогобицький коледж нафти і газу" у 2019 році та рішення приймальної комісії 
від «20» серпня 2019 року, протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Баб`як М.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «20»  серпня 2019 року 
№ 51(ст)

184 Гірництво Державна Молодший спеціаліст Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6778283 Гловлюк Володимир Володимирович 50884504 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0125007 Буріння свердловин 404

6756551 Костюк Дмитро Васильович 50935756 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0248689 Буріння свердловин 404

6737857 Мирьо Микола Романович 51189487 BK 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0200106 Буріння свердловин 416

6790173 Черпак Дмитро Романович 50935749 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0248915 Буріння свердловин 353
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «20»  серпня 2019 року 
№ 51(ст)

185 Нафтогазова інженерія та 
технології Державна Молодший спеціаліст Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6804500 Чолавин Олег Степанович 51194528 BK 20.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0143315 Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

418
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