


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 «01»  серпня 2019 року 

№ 40(ст)

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

№
 за
яв
и 
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

5226430 Беньковська Христина Миколаївна 51156394 BK 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Економіка 
підприємства

18,2

5266197 Ковбасюк Марко Романович 51191325 BK 17.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Економіка 
підприємства

16,3

5279378 Суха Олена Володимирівна 17877348 BK 22.06.2002 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Економіка 
підприємства

16,2
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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 «01»  серпня 2019 року 

№ 40(ст)

073 Менеджмент Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

5313254 Медюх Юлія Сергіївна 50517236 BK 14.06.2018 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Організація 
виробництва

17,3

5318429 Хомин Лілія Володимирівна 51155253 BK 12.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Організація 
виробництва

19,9
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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 «01»  серпня 2019 року 

№ 40(ст)

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

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

5313403 Макар Віталій Миколайович 49789989 BK 10.06.2017 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

14,5
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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 «01»  серпня 2019 року 

№ 40(ст)

193 Геодезія та землеустрій Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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

5252678 Тимків Марта Михайлівна 51155742 BK 12.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Землевпорядкування 18,1

4


