
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 «05» вересня 2022 року №263-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Херсонський державний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2022 року, протокол №8,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «05» вересня 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 28 арк.

В.о. ректора Сергій ОМЕЛЬЧУК
(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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Бакалавр Денна 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 10538656 100718
9

48-8041982 Анастасія Леонідівна 53401132 XE 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(мова і 
література 
англійська)

139,100

2 10517719 100718
9

48-6889663 Марія Григорівна 51818664 XE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0219007 Середня освіта 
(мова і 
література 
англійська)

153,600

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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна 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 10636862 994340

48-7908787 Сергій Олександрович 53383866 XE 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

110,000

2 10524474 994340

48-8000406 Марія Іванівна 53397013 XE 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

120,000

3 10730733 994340

Галачинський Максим Олександрович 53395625 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

140,000

2



4 10602270 994340

48-8053422 Вікторія Денисівна 53382701 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

140,000

5 10689701 994340

48-8043066 Сергій Олександрович 53383861 XE 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

135,000

6 10664341 994340
48-7921245 Микола Анатолійович 13226496 XE 21.06.2000 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фізична 
культура і спорт

155,000

7 10640052 994340

48-7895996 Анастасія Віталіївна 53395641 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

170,000

8 11135764 994340

Матієнко Кіріл Дмитрович 53395571 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

125,000

9 10679300 994340

48-8004244 Валерія Миколаївна 53586003 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

190,000

10 10549576 994340

48-7939008 Олександр Михайлович 53585975 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

125,000

11 10661899 994340

48-8080119 Альона Сергіївна 53382699 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

125,000

12 10476503 994340

48-7922010 Дар`я Єдуардівна 53385007 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

170,000

13 10516866 994340

48-5411224 Дмитро Ігорович 51389292 XE 31.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

100,000

3



14 10697379 994340

48-7950928 Артем Геннадійович 53380991 XE 26.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

155,000

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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

024 Хореографія Державна Бакалавр Денна 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 10620757 989894

Сергієнко Єлизавета Олегівна 53252264 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Хореографія 140,000

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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Денна 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 10714515 975572

Амірханов Віталій Рафаїлович 52119055 AP 28.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

190,000

2 10686928 975572

Щербина Дмитро Валерійович 51857731 XE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

165,000

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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

032 Історія та археологія Державна Бакалавр Денна 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 10998784 985056

48-8098549 Артем Олександрович 53385721 XE 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0241020 Історія та 
археологія

163,500

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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

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

- англійська
Державна Бакалавр Денна 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 10668814 967522

48-7937740 Тимур Денисович 53385053 XE 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0065356 Філологія 
(германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно))

161,500

2 10513003 967522

48-7956348 Каріна Віталіївна 53395127 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Філологія 
(германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно))

169,200

8



3 10725315 967522

48-8032761 Андрій Русланович 53401652 XE 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Філологія 
(германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно))

156,000

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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

051 Економіка Державна Бакалавр Денна 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 10518436 977302

48-8043221 Альона Вадимівна 53381189 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Економіка 127,300

2 10528880 977302

48-5711894 Олександр Русланович 51874584 XE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0248785 Економіка 121,667

10



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

053 Психологія Державна Бакалавр Денна 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 10932205 975880

Антоневич Яна Петрівна 53009255 BA 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0112805 Психологія 165,650

2 10524896 975880

48-7980606 Юлія Тимофіївна 53382296 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 133,050

3 11171630 975880

Бєляєва Валерія Дмитрівна 53382542 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0201061 Психологія 136,550

11



4 10537925 975880

48-7976018 Єгор Станіславович 53401261 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 148,250

5 10515257 975880

48-8021862 Софія Вадимівна 53382368 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 135,700

6 11006293 975880

48-7943643 Марина Юріївна 53402780 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0474031 Психологія 152,600

7 10602332 975880

48-8011848 Анастасія Олексіївна 53383857 XE 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 132,750

8 10551564 975880

48-7912878 Аліна Андріївна 53397164 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 158,000

9 11089979 975880

Матей Марія Вікторівна 50847039 XE 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0064383; 2022р. - 
0072068

Психологія 149,400

10 10648474 975880

48-7990535 Елла Ігорівна 53395645 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 125,000

11 10550672 975880

48-7901918 Єлизавета Євгенівна 53395540 XE 28.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 154,850

12



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

061 Журналістика Державна Бакалавр Денна 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 10590536 971185

48-7905180 Софія Володимирівна 53377439 XE 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Журналістика 147,000

2 10716501 971185
48-5662046 Ольга Анатоліївна 50621454 XE 23.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Журналістика 137,500

3 10691538 971185

Костик Валерія Романівна 53400996 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0137189 Журналістика 154,000

13



4 10604396 971185

48-7916136 Дарина Андріївна 53384491 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Журналістика 149,250

14



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна 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 10759104 995891

48-7905321 Єва Олександрівна 53376961 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 140,300

2 10514558 995891

48-8006180 Вікторія Сергіївна 53402880 XE 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 170,450

3 10568714 995891

48-7943918 Крістіна Віталіївна 53370912 XE 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 164,250

15



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Бакалавр Денна 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 10784439 973599

48-5356393 Павло Сергійович 49527344 XE 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

137,950

16



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

081 Право Державна Бакалавр Денна 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 10548555 975623

48-7993939 Владислава Сергіївна 53401190 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 157,500

2 10513664 975623

48-7906697 Вікторія 53397241 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 168,650

3 10524451 975623

48-8015231 Юлія Геннадіївна 53397132 XE 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 154,800

17



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Денна 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 10588722 992664

48-8055372 Ілля Сергійович 53397125 XE 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

151,100

2 10956659 992664

48-7968872 Микита Романович 53385044 XE 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0064630 Інженерія 
програмного 
забезпечення

138,000

3 10715582 992664

48-8029040 Дмитро Ашотович 53370865 XE 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

145,700

18



4 10523229 992664

48-7941830 Денис Сергійович 53385678 XE 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

126,200

5 10684719 992664

48-5778643 Валентин Валентинович 51874714 XE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

159,600

6 10546493 992664

48-7982809 Максим Ігорович 53401400 XE 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

150,500

19



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна 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 10526638 987759

48-8055203 Іван Олександрович 53397217 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп`ютерні 
науки

135,500

2 11288643 987759

48-8153966 Назарій Степанович 53373390 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0053312 Комп`ютерні 
науки

144,000

3 11287991 987759

48-8081573 Ростислав Геннадійович 53395100 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0250229 Комп`ютерні 
науки

147,300

20



4 10685022 987759

48-8001420 Євген Вадимович 53395108 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп`ютерні 
науки

140,000

5 10818951 987759

48-8062450 Андрій Миколайович 53383425 XE 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0076699 Комп`ютерні 
науки

139,700

21



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Денна 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 10663675 978603

48-7971281 Данііл Ігорович 53395205 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0006993 Інформаційні 
системи та 
технології

152,300

2 10772478 978603
48-5295405 Анастасія Вячеславівна 49536236 XE 26.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інформаційні 
системи та 
технології

132,500

22



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

226 Фармація, промислова фармація Державна Бакалавр Денна 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 11051634 100197
8

48-7993430 Дарина Олександрівна 53615809 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0006251 Фармація, 
промислова 
фармація

155,500

2 10565435 100197
8

48-7951098 Вероніка Олегівна 53395197 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

145,000

23



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

227 Фізична терапія, ерготерапія Державна Бакалавр Денна 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 10582521 990374

48-5819665 Анастасія Андріївна 52109872 XE 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0237802 Фізична терапія, 
ерготерапія

132,889

2 11080748 990374

Мартинюк Владислава Владиславівна 53238325 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0114612 Фізична терапія, 
ерготерапія

144,450

3 10522634 990374
48-4794532 Артем Сергійович 50668571 XE 30.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фізична терапія, 
ерготерапія

130,750

24



4 10591822 990374

48-6797063 Катерина Володимирівна 53562456 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична терапія, 
ерготерапія

139,750

5 10537676 990374

48-5324849 Альона Едуардівна 51393337 XE 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична терапія, 
ерготерапія

147,700

25



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Денна 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 10645286 975776

48-7933755 Діана Вікторівна 53401269 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Соціальна 
робота

136,250

26



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

241 Готельно-ресторанна справа Державна Бакалавр Денна 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 10675832 995894

48-7986847 Дар`я Сергіївна 53462050 BK 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0092080 Готельно-
ресторанна 
справа

152,800

2 10525029 995894

48-8004240 Крістіна Миколаївна 53395117 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

129,000

3 10568918 995894

48-8026500 Анастасія Кирилівна 53373598 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

148,100

27



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 263-с

293 Міжнародне право Державна Бакалавр Денна 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 10576457 975359

48-7900979 Вікторія Василівна 53373976 XE 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Міжнародне 
право

146,000
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