
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 «09» вересня 2022 року №267-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Херсонський державний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «09» вересня 2022 року, протокол №9,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 3 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 «09»  вересня 2022 року 
№ 267-с

024 Хореографія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10779659 103571
2

48-5681006 Ніна Віталіївна 046449 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Хореографія 152,500

2 10681547 103571
2

48-5791928 Єлизавета Андріївна 046455 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0057445 Хореографія 151,000

3 10733495 103571
2

48-5717781 Максим Миколайович 046451 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0057546 Хореографія 164,000

1


