


               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 04-59

017 Фізична культура і спорт 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 10684445 100004
0

52-7897252 53341953 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

154,000

2 10623581 100004
0

52-8018519 53351192 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

160,000

3 10620570 100004
0

52-8049785 53341943 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

148,000

1



4 10605635 100004
0

52-7987564 53345421 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

166,000

5 10707792 100004
0

52-7045276 53574885 HK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

154,000

2



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 04-59

102 Хімія 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 10908376 982337

Чекой Олеся Валентинівна 53290379 AH 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0313146 Хімія харчових 
продуктів

148,614

3



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 04-59

131 Прикладна механіка 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 10547264 102086
9

52-8066072 18890425 HK 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Зварювання і 
споріднені 
процеси та 
нанотехнології

144,636

2 10724539 102086
9

52-7120260 53344492 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Зварювання і 
споріднені 
процеси та 
нанотехнології

160,344

4


