
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 «10» вересня 2020 року №9/3-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 «10» вересня 2020 
року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб 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 «10»  вересня 2020 року 
№ 9/3-ст

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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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 7849473 767607

Бистрова Тетяна Сергіївна 075154 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Германські студії: 
лінгвістика, 
літературознавство, 
перекладознавство

417

2 7109117 767607

Вєрютіна Дарина Олександрівна 075122 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Германські студії: 
лінгвістика, 
літературознавство, 
перекладознавство

354,6

3 7039795 767607

Молька Наталя Едуардівна 075195 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Германські студії: 
лінгвістика, 
літературознавство, 
перекладознавство

383

1



4 7119751 767607

Морозова Христина Олександрівна 075253 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Германські студії: 
лінгвістика, 
літературознавство, 
перекладознавство

343

5 7104607 767607

Пелипенко Анастасія Олександрівна 075250 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Германські студії: 
лінгвістика, 
літературознавство, 
перекладознавство

344

6 8028480 767607

Степаненко Данило Ігорович 076296 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Германські студії: 
лінгвістика, 
літературознавство, 
перекладознавство

360

2


