
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 «05» вересня 2020 року №3/12-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 «05» вересня 2020 
року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 1 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 «05»  вересня 2020 року 
№ 3/12-ст

014 Середня освіта/014.03 Історія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
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№
 за
яв
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в 
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О

ID
 к
он
ку
рс
но
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оз
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ії 
в 
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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

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8427699 670128

1332-7072404 52040729 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0226551 Середня освіта 
(Історія). 
Психологія

135,616

2 7565189 670128
Затонська Анастасія Романівна 50660492 HK 27.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0284609 Середня освіта 
(Історія). 
Психологія

138,216

3 8064907 670128

Чмакіна Анна Євгенівна 52040753 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0254665 Середня освіта 
(Історія). 
Психологія

175,552

4 7565409 670128
Шаповалов Віктор Олександрович 47981430 EH 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Історія). 
Психологія

135,304

1


