
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 27 серпня 2020 року (протокол № 1) 

 

Про внесення змін до додатків 7 та 11  

Правил прийому для здобуття вищої освіти  

в Херсонському державному університеті в 2020 році 

 

Заслухавши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Воропай Н.А. щодо внесення змін до додатків 7 та 11 Правил прийому для 

здобуття вищої освіти в Херсонському державному університеті в 2020 році, 

а саме: 

1. У розділі ІІІ «Додаток 7»: 

1) пункт 1 після слів «про базову» доповнити словами «середню 

освіту». 

2. У розділі ІІІ «Додаток 7»: 

1) пункт 3, абзац 2 викласти у такій редакції: 

«Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та 

зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право 

одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та 

повної загальної середньої освіти.» 

3.У додатку до правил прийому до ХДУ «Освітня декларація»: 

1) відмітку до додатку розділу І викласти у такій редакції: 

після слів «персональних даних» доповнити словами «та на перевірку 

інформації щодо статусу внутрішньо переміщеної особи» 

4. У розділі ІІІ «Додаток 11»: 

1) пункт 1 після слів «про базову» доповнити словами «середню 

освіту». 

5. У розділі ІІІ «Додаток 11»: 

1) пункт 3, абзац 2 викласти у такій редакції: 

«Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та 

зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право 

одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та 

повної загальної середньої освіти.» 

6. У розділі VІ «Додаток 11»: 

1) пункт 6 викласти у такій редакції: 

«Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на 

місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за 

конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника, у строки, встановлені 

Умовами прийому. 

Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України у 

межах двадцяти відсотків (але не менше 1 місця) від максимального 

(загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими 

конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням 

максимального (загального) обсягу державного замовлення», 



Вчена рада вирішила: 

1. Внести зміни до додатків 7 та 11 Правил прийому для здобуття 

освіти в Херсонському державному університеті в 2020 році. 

2. Керівнику відділу «Приймальна комісія» Стародубець Н.П. 

протягом п’яти робочих днів оприлюднити зміни до додатків 7 та 11 Правил 

прийому для здобуття освіти в Херсонському державному університеті в 

2020 році на офіційному сайті університету та внести до ЄДЕБО. 

3. Протягом п’яти робочих днів увести в дію рішення вченої ради 

наказом ректора. 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  
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