
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 «12» серпня 2019 року №43(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 «12» серпня 2019 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 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 «12»  серпня 2019 року 
№ 43(ст)

051 Економіка Державна Молодший спеціаліст Денна 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

6302270 Василенко Мар`ян Вікторович 51157057 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0310213 Економіка 
підприємства

370

6756285 Ощипок Роберт Романович 50472546 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0142269 Економіка 
підприємства

428
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 43(ст)

103 Науки про Землю Державна Молодший спеціаліст Денна 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

5820845 Стецула Ігор Петрович 51156911 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0165009 Розвідування нафтових 
та газових родовищ

356
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 43(ст)

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Денна 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

5900637 Карпінець Сергій Богданович 51153636 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0308231 Електропостачання 425

6356564 Козак Владислав Андрійович 51157026 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0186037 Електропостачання 478
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 43(ст)

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Молодший спеціаліст Денна 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

5704026 Іванцюра Ростислав Михайлович 51157117 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0275835 Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

444
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 43(ст)

161 Хімічні технології та 
інженерія Державна Молодший спеціаліст Денна 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

6781648 Бунь Наталія Богданівна 51156618 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0178581 Переробка нафти і газу 392

6746462 Федорів Іван Миколайович 51189462 BK 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0102070 Переробка нафти і газу 401
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 43(ст)

184 Гірництво Державна Молодший спеціаліст Денна 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

5500009 Магулій Вадим Васильович 50935554 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0050802 Буріння свердловин 402
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 43(ст)

185 Нафтогазова інженерія та 
технології Державна Молодший спеціаліст Денна 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

5978484 Андрейко Андрій Олегович 51156550 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0230056 Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

364

5862274 Прокопишак Володимир Васильович 51151725 BK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0074286 Обслуговування та 
ремонт обладнання 
нафтових і газових 
промислів

386
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 43(ст)

185 Нафтогазова інженерія та 
технології Державна Молодший спеціаліст Денна 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

5556657 Федьків Андрій Ігорович 51151663 BK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0259992 Експлуатація 
нафтових і газових 
свердловин

405

8



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 «12»  серпня 2019 року 
№ 43(ст)

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна 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

5610387 Войтович Мар`ян Васильович 51151676 BK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0017930 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

395

6765768 Кіньо Олег Степанович 51151167 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0001564 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

439

5948786 Ніцполь Іван Миколайович 50886095 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0186997 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

355
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