
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2021 року №0210-05/1258

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2021 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня 2021 
року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Ректор Тетяна КАГАНОВСЬКА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «23»  серпня 2021 року 

№ 0210-05/1258

105 Прикладна фізика та наноматеріали Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10116112 870039

Гребенчук Євгенія Сергіївна 50620480 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0037204; 2018р. 
- 0037204; 
2018р. - 
0037204

Прикладна фізика 195,636

1



Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Список вступників, рекомендованих до зарахування за контрактом  

(рішення Приймальної комісії від 18.08.2021, протокол засідання № 22) 

 

Факультет: Навчально-науковий інститут «Фізико-технічний факультет» 

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

Конкурсна пропозиція: прикладна фізика  

Рівень вищої освіти: бакалавр 

Форма навчання: денна 

 

№ ПІБ Конкурсний бал 

1.  Гребенчук Євгенія Сергіївна 195,636 

 


