
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 2020 року №511

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія

(найменування закладу вищої освіти)

будівництва та архітектури"

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «05» вересня 2020 року №353-КС

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 

"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" у 2020 році та 
рішення приймальної комісії від «04» вересня 2020 року, протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «14» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.

Савицький М.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державний вищий 
навчальний заклад

Міністерство ОСВІТИ і науки України "Придніпровська державна 
академія будівництва та 

архітектури"

Додаток до наказу від «05» вересня 2020 року
№ 353-КС

19 2 Будівництво та ш вільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/с гупінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 

зно

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 ба

л ,

1 7711080 688942
Любарець Дар'я Євгенівна 013965 Е17 17.02.2017

Диплом молодшого 
спеціаліста

0381749 Промислове та 
цивільне 
будівництво

278

2 8003323 688942
Марченко Людмила Володимирівна 482279 БТ 04.05.1979 Диплом 

молодшого спеціаліста
0382389 Промислове та 

цивільне 
будівництво

236

3 7217822 688942
Мішук Аліса Кирилівна 024068 Е20 30.06.2020

Диплом молодшого 
спеціаліста

0074333 Промислове та 
цивільне 
будівництво

330

4 7711700 688942
Черненко Анастасія Павлівна 024141 Е20 30.06.2020

Диплом молодшого 
спеціаліста

0078031 Промислове та 
цивільне 
будівництво
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