
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ДРОГОБИЧ

(населений пункт)

від «30» липня 2020 року №33 (ст.)

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Дрогобицький коледж нафти і газу" у 2020 році та рішення приймальної комісії 
від «30» липня 2020 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної 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 квітня 2020 року № 511

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 «30»  липня 2020 року 
№ 33 (ст.)

051 Економіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 6944380 762168
Мазур Вікторія Іванівна 51730739 BK 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка 
підприємства

452,55

2 6878076 762168
Тустановська Софія Олегівна 51727979 BK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка 
підприємства

420

3 7009848 762168
Хемич Богдан 51748687 BK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка 
підприємства

446

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «30»  липня 2020 року 
№ 33 (ст.)

073 Менеджмент Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 6893124 763052
Дуцяк Юрій Тарасович 51748704 BK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
виробництва

457

2 6907784 763052
Ковівчак Інна Михайлівна 51742041 BK 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
виробництва

460,95

3 6926287 763052
Рігус Анастасія Андріївна 51731281 BK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
виробництва

438

4 6926555 763052
Слюсарчик Наталія Романівна 51731299 BK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
виробництва

444

5 6893470 763052
Шепітчак Назарій Ігорович 51748709 BK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
виробництва

445

2


