
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 «08» вересня 2020 року №7/7-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 «08» вересня 2020 
року, протокол №15,

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 «08»  вересня 2020 року 
№ 7/7-ст

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Магістр 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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ий
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1 7162428 767625

Ворошилова Владислава Владиславівна 075133 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Лінгводидактичні 
стратегії навчання 
англійської мови, 
другої мови 
(українська, 
російська)

344,1

2 7126674 767625

Герасименко Катерина Анатоліївна 075155 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Лінгводидактичні 
стратегії навчання 
англійської мови, 
другої мови 
(українська, 
російська)

351

1



3 7144884 767625

Дубік Ольга Станіславівна 075140 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Лінгводидактичні 
стратегії навчання 
англійської мови, 
другої мови 
(українська, 
російська)

338,5

4 7144913 767625

Зеленяєв Ігор Олексійович 075126 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Лінгводидактичні 
стратегії навчання 
англійської мови, 
другої мови 
(українська, 
російська)

431,9

5 7126709 767625

Ісмагілова Діана Олександрівна 075182 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Лінгводидактичні 
стратегії навчання 
англійської мови, 
другої мови 
(українська, 
російська)

399,9

6 7126799 767625

Ратинський Дмитро Ярославович 075222 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Лінгводидактичні 
стратегії навчання 
англійської мови, 
другої мови 
(українська, 
російська)

341,8

7 7128677 767625

Смирнова Наталія Костянтинівна 075228 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Лінгводидактичні 
стратегії навчання 
англійської мови, 
другої мови 
(українська, 
російська)

392,3

8 7126829 767625

Тарасова Юлія Олександрівна 054471 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Лінгводидактичні 
стратегії навчання 
англійської мови, 
другої мови 
(українська, 
російська)

354,2

2


