
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 №101/6-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 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 «22»  серпня 2020 року 
№ 101/6-ст

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

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 8117577 671224

1332-6907632 52040817 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0320066 Середня освіта 
(Українська, 
англійська або 
російська мови і 
літератури)

136,032

2 8114891 671224

1332-4130087 49880868 HK 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Українська, 
англійська або 
російська мови і 
літератури)

138,84

3 7429167 671224

1332-7011220 51944269 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Середня освіта 
(Українська, 
англійська або 
російська мови і 
літератури)

167,336

1


