
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 «31» жовтня 2022 року №154-з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Херсонський державний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «31» жовтня 2022 року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «31» жовтня 2022 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 10 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 «31»  жовтня 2022 року 
№ 154-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11645080 103407
5

48-8289844 Інна Олексіївна 031566 PT-1 28.06.1992 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Початкова освіта 175,000

1



               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 «31»  жовтня 2022 року 
№ 154-з

014 Середня освіта/014.05 Біологія та 
здоров’я людини 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11657804 111973
8

48-3432423 Маргарита Геннадіївна 092618 E17 01.07.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Середня освіта 
(біологія та 
здоров`я 
людини)

170,000

2



               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 «31»  жовтня 2022 року 
№ 154-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11652039 111837
8

Павленко Олена Сергіївна 45599649 HK 30.06.2013 
Диплом спеціаліста

Логопедія 0,000

3



               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 «31»  жовтня 2022 року 
№ 154-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11648628 103407
7

48-5912771 Ірина Вячеславівна 035214 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Логопедія 150,000

4



               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 «31»  жовтня 2022 року 
№ 154-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11654610 111858
8

Гончаренко Аля Сергіївна 003211 X22 24.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0267679 Фізична 
культура і спорт

126,000

5



               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 «31»  жовтня 2022 року 
№ 154-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11645124 103572
1

Риженко Наталія Миколаївна 30963934 CK 03.07.2007 
Диплом магістра

Психологія 0,000

6



               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 «31»  жовтня 2022 року 
№ 154-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11659506 111970
0

48-3683691 Діана Дмитрівна 100399 E16 30.06.2016 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Психологія 170,000

7



               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 «31»  жовтня 2022 року 
№ 154-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11648249 111763
2

Жадан Марина Федорівна 37547899 CK 25.12.2009 
Диплом спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

2 11657799 111763
2

Чернящук Крістіна Юріївна 042662 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

8



               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 «31»  жовтня 2022 року 
№ 154-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11652204 111686
8

48-4084980 Ніна Леонідівна 004338 E18 26.01.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

149,500

9



               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 «31»  жовтня 2022 року 
№ 154-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11656330 111833
5

Марищук Вікторія Олексіївна 50890358 XE 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міжнародне 
право

0,000

2 11655041 111833
5

Мегесь Ганна Олександрівна 184630 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Міжнародне 
право

0,000

3 11651871 111833
5

Просяннікова Яна Миколаївна 25534958 XE 06.07.2004 
Диплом бакалавра

Міжнародне 
право

0,000

10


