
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

і науки України
06.06.2017 №794
Форма № Н-1.05.1

Херсонський державний університет

НАКАЗ

Херсон

від «15» серпня 2017 року №362-c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу 
Херсонський державний університет у 2017 році та рішення приймальної 
комісії від «15» серпня 2017 року, протокол №24,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «01» вересня 2017 року студентами 1 курсу денної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 4 арк.

Ректор Стратонов В.М.

М. П.



Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «15»  серпня 2017 року 
№ 362-c

014 Середня освіта/014.08 
Середня освіта (Фізика) Державна Бакалавр Денна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3281919 Головачова Альона Ігорівна 49541358 XE 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0372697 130,305



Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «15»  серпня 2017 року 
№ 362-c

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Денна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3334724 Положенцев Павло Ігорович 48634037 XE 30.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0028872 138,618



Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «15»  серпня 2017 року 
№ 362-c

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Денна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

2796632 Фомін Аліна Сергіївна 49537557 XE 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0279613 Соціальна робота 129,738



Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «15»  серпня 2017 року 
№ 362-c

292 Міжнародні економічні 
відносини Державна Бакалавр Денна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

2846834 Сікорська Вікторія Євгеніївна 49533587 XE 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0360810 137,905


