
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 «02» вересня 2020 року №53 (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 «02» вересня 2020 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 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 «02»  вересня 2020 року 
№ 53 (ст.)

184 Гірництво Державна Молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності
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1 7263970 786565

Бандура Віктор Дмитрович 51909925 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0380149 Буріння свердловин 136,68

2 7844183 786565

Кравців Василь Тарасович 52027467 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0330302 Буріння свердловин 142,657

3 7808825 786565

Піць Дмитро Ігорович 51297734 BK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0008504 Буріння свердловин 146,982

4 7953348 786565

Юрів Андріан Миколайович 51907077 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0289305 Буріння свердловин 116,892

1


