
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Херсонський  державний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХЕРСОН

(населений пункт)

від «30» листопада 2022 року №371-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Херсонський державний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «30» листопада 2022 року, протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» листопада 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Ректор Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «30»  листопада 2022 року 
№ 371-с

222 Медицина Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 11670211 112164
9

48-5824393 Катерина Вікторівна 52049601 XE 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Медицина 128,200

2 11670335 112164
9

48-2813281 Юлія Андріївна 40333513 XE 28.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Медицина 149,750

3 11664292 112164
9

48-7918156 Анастасія Андріївна 52916328 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Медицина 147,000
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