
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Харківський  національний  університет  імені  В.Н.  Каразіна 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «21» вересня 2020 року №0210-07/511

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2020 році та рішення приймальної комісії від «21» вересня 2020 
року, протокол №30,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «28» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Бакіров В.С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна

Додаток до наказу від «21»  вересня 2020 року 
№ 0210-07/511

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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/п
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ID
 к
он
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ії 
в 
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О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8433994 690161
Аллахяров Джамалі Масмалі-огли 861537 A 14.06.1991 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

0309490 Екологія 142,119

2 7535673 690161
Линьов Михайло Олексійович 49863926 HK 24.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0253010 Екологія 130,56

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна

Додаток до наказу від «21»  вересня 2020 року 
№ 0210-07/511

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
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Є
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О

ID
 к
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ку
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ї 
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оз
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ії 
в 

Є
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О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7347803 739440
Анфалов Володимир Васильович 43371678 HK 02.06.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0095924 Екологічна безпека 157,182

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Харківський  національний  університет  імені  В.Н.  Каразіна 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «05» вересня 2020 року №0210-07/464

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2020 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2020 
року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «07» вересня 2020 року студентами 3 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Ректор Бакіров В.С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний 
університет імені В.Н. 

Каразіна
Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 

№ 0210-07/464

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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/п
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оз
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ії 
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ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8442694 725009
Мешкова Богдана Олегівна 122159 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0029709 Екологія 308

2 8450003 725009
Ртіщева Ольга Володимирівна 30445336 AH 01.07.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0337633 Екологія 311

1


