
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 №264-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 1 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 
№ 264-с

222 Медицина Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10530369 100312
1

48-8039033 Наталія Володимирівна 14768179 XE 23.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Медицина 150,750

2 10601215 100312
1

48-5317059 Андрій Миколайович 50842472 XE 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Медицина 147,600

3 10697237 100312
1

48-903222 Тетяна Миколаївна 40334132 XE 30.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0185493 Медицина 152,650

1


