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

Форма № Н-1.03.1
Горлівський  інститут  іноземних  мов  Державного  вищого  навчального  закладу 

(найменування закладу вищої освіти)

 "Донбаський  державний  педагогічний  університет" 

НАКАЗ
БАХМУТ

(населений пункт)

від «22» серпня 2020 року №101/1-ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Горлівський інститут іноземних мов 
Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний 
університет" у 2020 році та рішення приймальної комісії від «22» серпня 2020 
року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Бєліцька Є.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Горлівський інститут 
іноземних мов Державного 
вищого навчального закладу 
"Донбаський державний 
педагогічний університет"

Додаток до наказу від «22»  серпня 2020 року 
№ 101/1-ст

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності
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1 7578654 767646

1332-6931459 3 БA 03.08.2020 Довідка 
(тимчасова) про повну 
загальну середню освіту (ОЦ 
«Донбас-Україна»)

Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

167,128

2 7571951 767646

1332-6199757 51164466 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0044578 Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

156,624

3 7931643 767646

1332-6930170 52040800 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0320232 Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

173,16

4 8090711 767646

1332-7051747 52018675 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

159,536

1



5 7580429 767646

1332-6964577 52021530 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0114112 Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

168,688

6 7568317 767646

1332-6842927 2 БA 15.07.2020 Довідка 
(тимчасова) про повну 
загальну середню освіту (ОЦ 
«Донбас-Україна»)

Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

166,608

7 7572962 767646

1332-6948914 52040986 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

143,936

8 7579861 767646

1332-6949310 52064612 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0302372 Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

137,072

9 8112393 767646

1332-6934242 52040856 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

153,296

10 7578363 767646

1332-6999468 52018090 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0267479 Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

155,896

11 7570142 767646

1332-6949005 52021426 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0025129 Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

142,168

12 7571154 767646

1332-6942927 51993582 TA 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Мова і література 
(англійська і друга 
західноєвропейська 
мова)

142,376

2


