


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Донбаська державна 
машинобудівна академія

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 04-122

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11459612 987790

52-5878852 Дмитро Сергійович 083475 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки в техніці, 
бізнесі та 
медицині

114,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Донбаська державна 
машинобудівна академія

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 04-122

124 Системний аналіз Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11508356 985998

52-5843209 Віолетта Станіславівна 071237 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інтелектуальні 
системи 
прийняття 
рішень

150,000

2 11437098 985998

52-5802871 Даніїл Олександрович 071253 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інтелектуальні 
системи 
прийняття 
рішень

168,000

3 11516370 985998

52-5727582 Богдан Валерійович 071256 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інтелектуальні 
системи 
прийняття 
рішень

150,000

2



4 11421637 985998

52-4563787 Олександр Вячеславович 071254 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інтелектуальні 
системи 
прийняття 
рішень

150,000

5 11412938 985998

52-5897999 Костянтин Дмитрович 071257 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інтелектуальні 
системи 
прийняття 
рішень

150,000

3


