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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Державний вищий навчальний заклад 

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

НАКАЗ 

 

28.09.2021 м. Слов’янськ № 631 
 

Про рекомендацію до зарахування 

на денну форму навчання за ступенем магістра 

(фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції) 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 

На підставі рішення приймальної комісії (Протокол № 37 від 28.09.2021 р.) 

базового університету Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет»  

 

НАКАЗУЮ: 

рекомендувати до зарахування на денну форму навчання базового університету 

ДДПУ за ступенем магістра на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб наступних осіб: 
 

 

 

спеціальність 014 Середня освіта (Математика) 

Конкурсна пропозиція Середня освіта (Математика) 

(додатковий набір 1 рік 4 місяці) бюджет 

На загальних підставах 

 ПІБ КБ СБ 

1.  Андросова Наталія Євгенівна 137,8 74,3 

2.  Гудкова Катерина Юріївна 149 97,79 

3.  Бігун Альона Вікторівна 168,2 96,7 

 

спеціальність 014 Середня освіта (Фізика) 

Конкурсна пропозиція Фізика зі спеціалізацією інформатика 

(додатковий набір 1 рік 4 місяці) бюджет 

На загальних підставах 

 ПІБ КБ СБ 

1.  Попова Ольга Юріївна 172,4 90,16 
 
 

 
 
 
 

спеціальність 231 Соціальна робота 

Конкурсна пропозиція Соціальна робота (додатковий набір) 
 

На загальних підставах 

 
ПІБ КБ СБ 

1.  Дудник Катерина Володимирівна 152,5 80 
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спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і 

література). Середня освіта (Мова і література 

(англійська)) 

Конкурсна пропозиція Середня освіта (Українська мова і література). 

Середня освіта (Мова і література (англійська)) - 

(Додатковий набір) 
 

На загальних підставах 

 
ПІБ КБ СБ 

1.  Дементєєва Олександра Сергіївна 147,6 84,98 
 
 
 
 

Згідно з правилами прийому до базового університету ДДПУ особи, 

рекомендовані до зарахування на місця за державним замовленням, зобов’язані 

подати оригінали документів про раніше здобутий освітній рівень та додатка до 

нього до приймальної комісії базового університету ДДПУ до 30.09.2021 р. 

(включно). 

Особи, які в установлений строк не подадуть до приймальної комісії базового 

університету ДДПУ оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, 

медичної довідки та інших документів, передбачених Умовами до ВНЗ України та 

правилами прийому до ДДПУ в 2021 році (не виконали вимог для зарахування), 

втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням. 

 

Голова приймальної комісії ДДПУ,    

ректор ДДПУ   С.О. Омельченко 
 

Проект вносить 

відповідальний секретар 

приймальної комісії ДДПУ 

Стьопкін А.В. 


