
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 №3/8-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 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 «05»  вересня 2020 року 
№ 3/8-ст

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

(регіонального) бюджету

№
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ID
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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 7430318 671225

1332-6965129 52040783 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0300883 Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

141,856

2 7881175 671225

Галка Марія Русланівна 52040943 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0298286 Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

151,736

3 7431425 671225

1332-6948828 52040978 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

135,096

4 7259123 671225

Калініченко Стефанія Вікторівна 52040698 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0226668 Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

147,784

1



5 7430679 671225

1332-6943024 52014785 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

147,784

6 8093661 671225

Краснов Павло Костянтинович 52040769 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0268301 Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

135,72

7 7565633 671225

Махник Вікторія Василівна 13107908 HK 20.06.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

146,224

8 7949906 671225

Перкін Павло Валерійович 52040607 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0255169 Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

140,296

9 8331316 671225

1332-7067984 51944272 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

133,744
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