


 

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ 

Прийому для здобуття вищої освіти в Херсонському державному 

університеті в 2021 році 

 

1. Доповнити п. 2 розділу V «Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання» абзацом: 
Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають 

вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Початок прийому заяв та документів  01 вересня  

Закінчення прийому заяв та 

документів 

20 вересня  

Строки проведення вступних випробувань, творчих 

конкурсів 

з 21 по 22 вересня 

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих 

до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб  

23 вересня 

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції 

до 28 вересня  

Зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб  

до 30 вересня 

 

2. Доповнити п. 3 розділу V «Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання» абзацом: 
Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають 

вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Початок прийому заяв та документів  01 вересня  

Закінчення прийому заяв та документів 20 вересня  

Строки проведення вступних випробувань, творчих 

конкурсів 

з 21 по 22 вересня 

 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за кошти фізичних та юридичних 
осіб  

23 вересня 

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції 

до 28 вересня  

Зарахування за кошти фізичних та юридичних 
осіб  

до 30 вересня 

 

3. Доповнити п. 4 розділу V «Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання» абзацом: 
Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають 

вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Початок прийому заяв та документів  01 вересня  

Закінчення прийому заяв та документів 20 вересня  

Строки проведення вступних випробувань, творчих 
конкурсів 

з 21 по 22 вересня 
 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб  

23 вересня 



Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції 

до 28 вересня  

Зарахування за кошти фізичних та юридичних 
осіб  

до 30 вересня 

4. Доповнити п. 5 розділу V «Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання» абзацом: 
Етапи додаткової* сесії-заочна форма здобуття освіти для вступників, які бажають 

вступити за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Початок прийому заяв та документів  01 вересня  

Закінчення прийому заяв та документів 20 вересня  

Строки проведення вступних випробувань, творчих 
конкурсів 

з 21 по 22 вересня 
 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб  

23 вересня 

Виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції 

до 28 вересня  

Зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб  

до 30 вересня 

 

5. У додатку 2 до Правил прийому для здобуття вищої освіти в 

Херсонському державному університеті в 2021 році доповнити перелік для 

вступу на спеціальність 222 Медицина за спеціальностями ОКР «молодший 

спеціаліст», ОС «фаховий молодший бакалавр» спеціальністю 5.12010105. 

Акушерська справа. 
Обсяг кредитів 

ЄКТС, необхідний 

для здобуття 

відповідного 

ступеня вищої 

освіти (визначений 

стандартом вищої 
освіти бакалавр, 

магістр (за 

відсутності 

стандарту-не більше 

120 кредитів 

ЄКТС)) 

Спеціальність 
МОН 

Спеці

аліза
ція 

МОН 

ID ОП 

Освітня 

програма/Фо
рма здобуття 

освіти 

Перелік конкурсних 

предметів 

(вступних іспитів) 
для небюджетних 

конкурсних 

пропозицій 

Курс 

Вагові 

коефіцієнти 

вступ
ні 

іспит
и 

додат
ок до 
дипло

му 

Медичний факультет 

За спеціальностями 

ОКР молодший 

спеціаліст, ОС 

фаховий молодший 

бакалавр 
5.123010101. 

Лікувальна справа 

5.12010102. 

Сестринська справа 

5.12010105. 

Акушерська справа 

223 

Медсестринство; 

Сестринська справа 

223 

Медсестринство; 
Лікувальна справа 

222 

Медицина 

 

 27311 
222 

Медицина 

(денна) 

1. Сертифікат 

ЗНО з 

української мови 

2 

курс 

0,25 

0 

2. Сертифікат 

ЗНО з історії 

України або 

біології або 

географії або 

іноземної мови 

або математики 

або фізики або 

хімії  

0,25 

3. Фахове 

випробування 
0,5 




