
ПРОТОКОЛ № 19 

засідання Відбіркової комісії 

відокремленого структурного підрозділу 

«Горлівський інститут іноземних мов» 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

від 29 вересня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: 

Бєліцька Є. М., Гордєєва Ю.М., Кокоріна Л. В., Горлова О. В., Андрущенко В. О., 

Борозенцева Т. В., Докашенко Г. П., Колесніченко О. Л., Комаров С. А., 

Мараховська В. Г., Марченко Т. М., Морозова Л. І., Муратова О. В., 

Потреба Н. А., Радіонова Т. М.,  Суховецька Л. В., Коханова К. В., Ковтун О. В..  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» за загальним 

конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.021 Середня освіта 

(Англійська мова і література) з 01.10.2021 р. за кошти фізичних та або 

юридичних осіб після виконання вимог до зарахування. 

2. Про зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «спеціаліст» або «магістр» за 

загальним конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.03 

Середня освіта (Історія) з 01.10.2021 р. за кошти фізичних та або юридичних осіб 

після виконання вимог до зарахування. 

3. Про зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» за загальним 

конкурсом денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 035.041 

Філологія Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська з 

01.10.2021 р. за кошти фізичних та або юридичних осіб після виконання вимог до 

зарахування. 

4. Про зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «спеціаліст» або «магістр» за 

загальним конкурсом денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 

035.041 Філологія Германські мови і літератури (переклад включно), перша – 

англійська з 01.10.2021 р. за кошти фізичних та або юридичних осіб після 

виконання вимог до зарахування. 

5. Про зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «спеціаліст» або «магістр» за 

загальним конкурсом денної форми здобуття освіти за спеціальністю 053 

Психологія з 01.10.2021 р.за кошти фізичних та або юридичних осіб після 

виконання вимог до зарахування. 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» за загальним 

конкурсом денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.021 

Середня освіта (Англійська мова і література) з 01.10.2021 р. за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб після виконання вимог до зарахування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» за загальним 

конкурсом денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.021 

Середня освіта (Англійська мова і література) з 01.10.2021 р. за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб після виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)  

ОП: «Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови» 

факультет романо-германських мов 

форма здобуття освіти – денна  

1. Щербак Катерина Олександрівна    

 

2. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «спеціаліст» або «магістр» 

за загальним конкурсом денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 

014.03 Середня освіта (Історія) з 01.10.2021 р. за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб після виконання вимог до зарахування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «спеціаліст» або «магістр» 

за загальним конкурсом денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 

014.03 Середня освіта (Історія) з 01.10.2021 р. за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб після виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)  

ОП: «Середня освіта (Історія). Психологія» 

факультет соціальної та мовної комунікації 

форма здобуття освіти – денна  

1. Писарев Ярослав Володимирович    

    

3. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» за загальним 

конкурсом денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 035.041 



Філологія Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська з 

01.10.2021 р. за кошти фізичних та/або юридичних осіб після виконання вимог до 

зарахування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «бакалавр» за загальним 

конкурсом денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 035.041 

Філологія Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська з 

01.10.2021 р. за кошти фізичних та/або юридичних осіб після виконання вимог до 

зарахування: 

спеціальність 035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська  

ОП: «Германські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство» 

факультет романо-германських мов 

форма здобуття освіти – денна  

1. Горошко Михайло Сергійович    

2. Данилевська Яна Володимирівна 

3. Шередекін Олександр Олександрович 

форма здобуття освіти – заочна  

1. Супрунов Олександр Євгенович    

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Відбіркової комісії Гордєєву Ю.М. з 

інформацією щодо зарахування вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «спеціаліст» або «магістр» 

за загальним конкурсом денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 

035.041 Філологія Германські мови і літератури (переклад включно), перша – 

англійська з 01.10.2021 р. за кошти фізичних та/або юридичних осіб після 

виконання вимог до зарахування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати наступних вступників на навчання за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти на базі здобутого освітнього рівня «спеціаліст» або «магістр» 

за загальним конкурсом денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 

035.041 Філологія Германські мови і літератури (переклад включно), перша – 

англійська з 01.10.2021 р. за кошти фізичних та/або юридичних осіб після 

виконання вимог до зарахування: 

спеціальність 035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська  

ОП: «Германські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство» 

факультет романо-германських мов 

форма здобуття освіти – денна  

1. Мостова Тетяна Михайлівна    



форма здобуття освіти – заочна  

1. Крилевська Альона Сергіївна    

2. Молчанова Таїсія Володимирівна 

 

Голова Відбіркової комісії:      Є. М. Бєліцька 

 

Відповідальний секретар  

Відбіркової комісії:        Л. В. Кокоріна 

 
 


