


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10182375 944922
Митрохіна Ольга Леонідівна 28886171 XE 30.06.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0375917; 2021р. 
- 0375917

Дошкільна освіта 120,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8798436 944949
Білоіваненко Анна Миколаївна 45746113 MK 04.07.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0168807; 2021р. 
- 0168807

Початкова освіта 121,000

2 9592683 944949
Хиренко Тетяна Валентинівна 098608 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0053909; 2019р. 
- 0237587

Початкова освіта 147,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10120968 947571
Климова Людмила Олександрівна 28676723 XE 30.06.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0357112; 2021р. 
- 0357112

Початкова освіта 119,000

2 10117201 947571
Москальова Вікторія Володимирівна 000586 X21 14.07.2021 

Диплом фахового молодшого 
бакалавра

2019р. - 
0269937; 2019р. 
- 0269937

Початкова освіта 125,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10205982 947659
Будиліна Оксана Олександрівна 000205 BE 17.06.1997 Диплом 

спеціаліста
Середня освіта 
(українська мова і 
література)

160,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9230095 945065
Кайдаш Емма Андріївна 078994 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0349656; 2021р. 
- 0349656

Середня освіта 
(мова і література 
англійська)

135,500

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

014 Середня освіта/014.03 Історія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8993400 945022
Міщенко Ольга Сергіївна 027191 E17 30.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0269023; 2021р. 
- 0269023

Середня освіта 
(історія)

149,000

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

014 Середня освіта/014.04 Математика Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9892572 947286 Карпенко Юлія Михайлівна 23792107 XE 02.06.2004 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(математика)

105,000

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

014 Середня освіта/014.04 Математика Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8941445 945064
Костюшенко Олена Михайлівна 035210 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0011036; 2018р. 
- 0011036

Середня освіта 
(математика)

135,750

8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

014 Середня освіта/014.09 Інформатика Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8835355 945071
Бондар Катерина Олексіївна 032264 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0117370; 2021р. 
- 0355339

Середня освіта 
(інформатика)

106,500

2 10015989 945071
Покришка Яна Михайлівна 039821 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0266597; 2021р. 
- 0266597

Середня освіта 
(інформатика)

143,750

9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

014 Середня освіта/014.09 Інформатика Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9854830 947176 Волошина Наталія Валеріївна 111481 B16 30.06.2016 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(інформатика)

164,000

2 9856843 947176 Іванова Олена Валеріївна 28894112 XE 30.06.2006 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(інформатика)

110,000

3 9975173 947176 Тукан Анастасія Іванівна 142542 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(інформатика)

174,000

4 9884960 947176 Чистякова Анастасія Вікторівна 31128026 XE 07.07.2007 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(інформатика)

174,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9722957 945107
Кривич Сергій Сергійович 099093 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0290026; 2020р. 
- 0290026

Середня освіта 
(фізична культура)

121,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9381367 944955
Кушніренко Юлія Юріївна 032405 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0118066; 2019р. 
- 0118066

Логопедія 110,250

2 9362689 944955
Мисанченко Олена Іванівна 038853 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0171846; 2018р. 
- 0294138

Логопедія 137,250

3 9057891 944955
Назаренко Дарія Романівна 098623 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0173291; 2019р. 
- 0234590

Логопедія 147,500

4 8739811 944955
Шахова Анастасія Андріївна 094422 E15 30.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0167068; 2021р. 
- 0167068

Логопедія 126,000

12



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8896588 945114
Левченко Данило Юрійович 087951 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0223601; 2021р. 
- 0300668

Фізична культура і 
спорт

118,500

13



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9269837 946381

Стругацька Наталя Вікторівна 47804678 MK 27.02.2015 
Диплом бакалавра

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

150,000

14



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

024 Хореографія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9195903 945102
Работіна Ганна Олександрівна 033829 E19 29.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0069411; 2021р. 
- 0069411

Хореографія 170,750

15



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8792468 945105
Басанчук Карина Андріївна 035301 E21 26.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0354522; 2021р. 
- 0354522

Музичне мистецтво 141,750

2 9732357 945105
Башук Анастасія Петрівна 034098 E21 26.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0330805; 2021р. 
- 0330805

Музичне мистецтво 158,250

3 8783462 945105
Гузенко Надія Сергіївна 035462 E21 26.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0141987; 2019р. 
- 0141987

Музичне мистецтво 118,000

4 9840273 945105
Доронкіна Марія Сергіївна 111661 E21 20.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0051038; 2019р. 
- 0051038

Музичне мистецтво 143,250

16



5 9703636 945105
Лаврович Дарія Ігорівна 034105 E21 26.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0142358; 2021р. 
- 0332839

Музичне мистецтво 156,750

6 9526369 945105
Нікіфоров Антон Олександрович 140414 E20 28.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0299454; 2020р. 
- 0370371

Музичне мистецтво 125,750

7 9833912 945105
Швайдецька Ольга Вікторівна 111200 E21 20.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0051734; 2021р. 
- 0369286

Музичне мистецтво 137,250

8 9691933 945105
Шеремет Ольга Юріївна 034279 E21 26.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0337222; 2021р. 
- 0337222

Музичне мистецтво 137,500

17



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

035 Філологія/035.01 українська мова та 
література Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9406883 945078
Молчанова Ганна Геннадіївна 41932612 XE 01.02.2012 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0361373; 2021р. 
- 0361373

Філологія 
(українська мова та 
література)

133,500

18



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9750674 946457

Дмитришина Ольга Володимирівна 32949462 KB 16.07.2007 
Диплом бакалавра

Філологія 
(германські мови та 
літератури 
(переклад включно))

177,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9194977 945082

Работіна Ганна Олександрівна 033829 E19 29.06.2019 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0069411; 2021р. 
- 0069411

Філологія 
(германські мови та 
літератури 
(переклад включно))

157,250

2 9075013 945082

Серобян Ані Арменівна 089136 E17 28.06.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0166196; 2021р. 
- 0166196

Філологія 
(германські мови та 
літератури 
(переклад включно))

137,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9766273 947069

Тавровецька Анна Іванівна 51822130 XE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Філологія 
(германські мови та 
літератури 
(переклад включно))

173,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9453567 945045
Аліханов Олександр Сергійович 034096 E21 26.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0141673; 2019р. 
- 0141673

Психологія 152,500

2 10000133 945045
Дахно Влада Анатоліївна 095600 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0190384; 2020р. 
- 0190384

Психологія 143,250

3 9949123 945045
Діма Аліна Володимирівна 098624 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0230827; 2019р. 
- 0230827

Психологія 145,750

4 9718355 945045
Кальченко Анастасія Костянтинівна 051250 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0297223; 2021р. 
- 0331159

Психологія 131,500
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5 9727369 945045
Приходько Євгенія Степанівна 14342916 XE 01.03.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0395139; 2021р. 
- 0395139

Психологія 147,750

6 9882981 945045
Спориш Тетяна Федорівна 010025 ЗM 25.06.1993 Диплом 

молодшого спеціаліста
2021р. - 
0393999; 2021р. 
- 0393999

Психологія 137,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9757020 946038 Бєлоброва Марина Валеріївна 39027812 XE 02.07.2010 
Диплом бакалавра

Психологія 156,000

2 10022116 946038 Слушна Тетяна Валеріївна 40128676 XE 25.05.2011 
Диплом бакалавра

Психологія 156,000

3 9001224 946038 Шкіря Оксана Віталіївна 23673982 AH 23.02.2004 
Диплом бакалавра

Психологія 168,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9832751 946035 Давидов Олександр Сергійович 005814 B18 20.02.2018 
Диплом бакалавра

Право 177,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

091 Біологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9559517 944901
Верещаєва Лілія Іванівна 030292 E19 29.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0338650; 2021р. 
- 0338650

Біологія 143,500

2 9059361 944901
Кустова Валерія Володимирівна 099080 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0234387; 2021р. 
- 0351989

Біологія 151,250

3 9019036 944901
Литвинюк Тетяна Сергіївна 095593 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0185773; 2020р. 
- 0185773

Біологія 155,750

26



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

226 Фармація, промислова фармація Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8704430 945096
Бабакова Євгенія Вячеславівна 081400 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0338662; 2021р. 
- 0338662

Фармація, 
промислова 
фармація

134,250

2 8774000 945096
Бабська Марія Сергіївна 074991 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0188337; 2020р. 
- 0188337

Фармація, 
промислова 
фармація

116,250

3 9981334 945096
Гайдамака Оксана Олексіївна 128028 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0354610; 2021р. 
- 0354610

Фармація, 
промислова 
фармація

109,000

4 8991729 945096
Голованова Ольга Геннадіївна 106475 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0267357; 2021р. 
- 0267357

Фармація, 
промислова 
фармація

119,500
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5 9204857 945096
Горобець Анна Сергіївна 002169 E20 31.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0349558; 2021р. 
- 0349558

Фармація, 
промислова 
фармація

168,250

6 9578358 945096
Захарова Ірина Сергіївна 45434537 XE 29.06.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0360998; 2021р. 
- 0360998

Фармація, 
промислова 
фармація

140,000

7 9001690 945096
Іванова Тетяна Сергіївна 074997 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0191473; 2021р. 
- 0300856

Фармація, 
промислова 
фармація

111,250

8 8836500 945096
Козуб Уляна Ігорівна 081409 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0337055; 2020р. 
- 0337055

Фармація, 
промислова 
фармація

109,750

9 9988717 945096
Мірошніченко Олександра Сергіївна 099095 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0234452; 2019р. 
- 0234452

Фармація, 
промислова 
фармація

129,000

10 9229623 945096
Новікова Любов Едуардівна 099438 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0236174; 2020р. 
- 0370137

Фармація, 
промислова 
фармація

152,750

11 9716426 945096
Османов Осман Анатолійович 106460 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0326634; 2021р. 
- 0337021

Фармація, 
промислова 
фармація

112,500

12 10166978 945096
Рябоконь Анна Андріївна 081492 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0167016; 2021р. 
- 0167016

Фармація, 
промислова 
фармація

121,500

13 9201407 945096
Чепелєва Іванна Миколаївна 030417 E18 30.06.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0067730; 2021р. 
- 0067730

Фармація, 
промислова 
фармація

125,000

14 8819708 945096
Юрченко Владислав Сергійович 106458 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0326249; 2018р. 
- 0326249

Фармація, 
промислова 
фармація

122,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

226 Фармація, промислова фармація Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9710489 945874
Горобець Олена Володимирівна 41554067 KB 24.06.2011 

Диплом бакалавра
Фармація, 
промислова 
фармація

115,000

2 9122341 945874
Гудкова Юлія Миколаївна 28526552 HP 27.06.2006 

Диплом спеціаліста
Фармація, 
промислова 
фармація

102,000

3 10036230 945874
Марченко Ганна Едуардівна 42877499 XE 18.07.2006 

Диплом магістра
Фармація, 
промислова 
фармація

105,000

4 10177825 945874
Мироненко Віктор Іванович 268699 B20 05.08.2020 

Диплом бакалавра
Фармація, 
промислова 
фармація

132,000
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5 10211533 945874
Сафіна Інна Рамисівна 37516445 TA 31.10.2009 

Диплом бакалавра
Фармація, 
промислова 
фармація

140,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

241 Готельно-ресторанна справа Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10031929 947066

Карамушка Єлизавета Юріївна 52083578 XE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Готельно-
ресторанна справа

175,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний 
університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 128-з

293 Міжнародне право Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9891173 947269 Болсун Андрій Миколайович 185798 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Міжнародне право 166,000
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