
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 «22» серпня 2022 року №234-c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Херсонський державний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «22» серпня 2022 року, протокол №5,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «05» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 2 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 «22»  серпня 2022 року 
№ 234-c

222 Медицина Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10541997 100312
1

48-7907673 53384382 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Медицина 161,500

2 10580714 100312
1

48-7968299 53401275 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Медицина 169,250

3 10658774 100312
1

48-5727041 52104488 XE 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Медицина 154,300

1



4 10588231 100312
1

48-6386354 27015080 XE 25.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Медицина 155,000

5 10651128 100312
1

48-7997921 53373596 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Медицина 156,000

2


