


               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 04-71

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10837179 987615
Бирдичкін Максим Олексійович 042184 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0291042 Галузеве 
машинобудуванн
я

143,500

2 11271308 987615
52-5739561 Кирило Вячеславович 023164 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0049442; 2022р. - 
0075640

Галузеве 
машинобудуванн
я

127,500

3 11278111 987615
Піщенко Максим Олексійович 023174 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0075547 Галузеве 
машинобудуванн
я

137,500

4 10652428 987615
52-5799442 Богдан Олександрович 042180 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0107918 Галузеве 
машинобудуванн
я

128,000
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               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 04-71

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10893006 979214

Янчук Ілля Володимирович 054738 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0035939 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

130,000

2


