
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 «10» серпня 2021 року №04-152

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Донбаська державна машинобудівна академія 
у 2021 році та рішення приймальної комісії від «10» серпня 2021 року, протокол 
№11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 «10»  серпня 2021 року 
№ 04-152

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10197688 848134
Архипова Вікторія Олександрівна 093369 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0273741; 2021р. 
- 0273741

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

157,600

2 10214750 848134
Максименко Марія-Анна Сергіївна 045604 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0338895; 2021р. 
- 0338895

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

134,000

3 10176947 848134
Скрипнік Юлія Юріївна 034699 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0132217; 2021р. 
- 0132217

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

115,300
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 04-152

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10163688 848135
Друзь Вікторія Сергіївна 056974 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0320932; 2020р. 
- 0320932

Менеджмент 137,600

2 10178851 848135
Олішевська Ірина Миколаївна 11972406 AH 23.02.2000 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0187452; 2021р. 
- 0187452

Менеджмент 142,500

3 10159544 848135
Остапченко Валерія Романівна 105984 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0105173; 2018р. 
- 0105173

Менеджмент 160,300

4 10135309 848135
Савчин Яна Андріївна 056949 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0313076; 2019р. 
- 0313076

Менеджмент 155,100
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 04-152

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9832651 857283
Іванов Дмитро Петрович 37106777 HK 26.06.2009 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0393755; 2021р. 
- 0393755

Прикладна механіка 145,200

2 9282276 857283
Шаповалов Олег Сергійович 032448 IBAP 18.06.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0321431; 2021р. 
- 0321431

Прикладна механіка 135,500
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