
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Донбаська  державна  машинобудівна  академія 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
КРАМАТОРСЬК
(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №04-147

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Донбаська державна машинобудівна академія 
у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, протокол 
№10,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Віктор КОВАЛЬОВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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»  серпня 2021 року 
№ 04-147

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9294409 850631
Рак Віталій Вікторович 43377621 HK 02.06.2012 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Комп'ютерні науки 149,500

2 9639225 850631
Шиян Михайло Вячеславович 056939 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0180889; 2021р. 
- 0338005

Комп'ютерні науки 149,800
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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»  серпня 2021 року 
№ 04-147

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9532126 857283
Кеніч Денис Ігоревич 22786057 HK 27.06.2003 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0394121; 2021р. 
- 0394121

Прикладна механіка 163,300

2 9207754 857283
Холіч Оксана Вікторівна 006893 ICBE 14.02.1997 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0146236; 2021р. 
- 0146236

Прикладна механіка 166,100
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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»  серпня 2021 року 
№ 04-147

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9696743 820987
Байков Вадим Геннадійович 041984 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0370505; 2021р. 
- 0370505

Галузеве 
машинобудування

135,500

2 9277678 820987
Біловоленко Іван Миколайович 041975 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0280418; 2021р. 
- 0280418

Галузеве 
машинобудування

122,600

3 9250524 820987
Воротніков В`ячеслав Валерійович 041992 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0366566; 2021р. 
- 0366566

Галузеве 
машинобудування

154,600

4 9079898 820987
Голубицький Едуард Валерійович 041976 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0312571; 2021р. 
- 0312571

Галузеве 
машинобудування

162,800
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5 9550036 820987
Кучеренко Євген Сергійович 041994 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0204426; 2021р. 
- 0204426

Галузеве 
машинобудування

116,600

6 8866159 820987
Мовчан Олексій Сергійович 043201 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0120127; 2019р. 
- 0120127

Галузеве 
машинобудування

147,500
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