
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 №0210-07/397

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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 

№ 0210-07/397

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8982290 907352

Пристінська Майя Ігорівна 52224938 AH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0204467; 2021р. 
- 0204467; 
2021р. - 
0204467

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

162,435

2 9823673 907352

Ранцевас Данеіл Миколайович 52537151 CM 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0125179; 2021р. 
- 0125179; 
2021р. - 
0125179

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

148,920

1



3 9121575 907352

Сальман Яків Олександрович 52479473 HK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0120060; 2021р. 
- 0120060; 
2021р. - 
0120060

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

134,997

4 9824404 907352

Сосєдко Юлія Анатоліївна 12635211 CM 20.06.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0350663; 2021р. 
- 0350663; 
2021р. - 
0350663

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

143,157

5 9002628 907352

Хрипко Вероніка Ярославівна 52292850 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0198414; 2021р. 
- 0198414; 
2021р. - 
0198414

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

146,370

6 9460145 907352

Шаповал Ксенія Віталіївна 52807082 HP 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0389085; 2021р. 
- 0389085; 
2021р. - 
0389085

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

186,099

2



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 

№ 0210-07/397

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10004646 907356

Данюк Віталій Валерійович 52293493 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0281111; 2021р. 
- 0281111; 
2021р. - 
0281111

Менеджмент і 
глобальний бізнес

148,410

2 8854420 907356

Капітонова Поліна Сергіївна 51807750 KC 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0265772; 2020р. 
- 0265772; 
2021р. - 
0327275

Менеджмент і 
глобальний бізнес

148,563

3



3 10100228 907356

Садикова Марина Сергіївна 52640578 AP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0075898; 2021р. 
- 0075898; 
2021р. - 
0075898

Менеджмент і 
глобальний бізнес

182,274

4 9875667 907356

Цуріков Святослав Сергійович 52269314 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0155877; 2021р. 
- 0155877; 
2021р. - 
0155877

Менеджмент і 
глобальний бізнес

178,857

4



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 

№ 0210-07/397

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10241340 907355

Сердюкова Ірина Геннадіївна 51349894 AH 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0181363; 2019р. 
- 0181363; 
2020р. - 
0290217

Менеджмент і 
глобальний бізнес

132,039

5



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 №0210-07/410

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 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 

№ 0210-07/410

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9977878 907482
Василець Катерина Олександрівна 024054 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0081261; 2020р. 
- 0081261

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

157,000

2 9919960 907482
Горлач Даріна Станіславівна 024039 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0080998; 2020р. 
- 0080998

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

156,000

3 8773516 907482
Ільєва Карина Анатоліївна 054256 E19 01.07.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0338573; 2021р. 
- 0338573

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

158,500

4 10216144 907482
Скачко Світлана Станіславівна 085725 E19 30.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0276356; 2021р. 
- 0393494

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

158,500

1



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 

№ 0210-07/410

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8776292 907437
Баришнікова Валерія Володимирівна 004854 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0068084; 2019р. 
- 0182015

Менеджмент і 
глобальний бізнес

155,250

2 8716296 907437
Гашпан Карина Іванівна 025728 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0067312; 2020р. 
- 0067312

Менеджмент і 
глобальний бізнес

142,750

3 10120786 907437
Жихарєв Володимир Вікторович 004281 E21 05.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0295981; 2019р. 
- 0295981

Менеджмент і 
глобальний бізнес

159,500

4 9448371 907437
Ізюмцев Богдан Андрійович 081865 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0065124; 2019р. 
- 0065124

Менеджмент і 
глобальний бізнес

177,750

2



5 8775940 907437
Кошель Богдана Володимирівна 004857 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0182102; 2019р. 
- 0182102

Менеджмент і 
глобальний бізнес

158,500

6 9986544 907437
Покорська Валерія Михайлівна 024036 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0079365; 2020р. 
- 0079365

Менеджмент і 
глобальний бізнес

159,000

3



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 №0210-07/420

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 2 курсу заочної 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 

№ 0210-07/420

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9875122 947076

Бочарнікова Єлизавета Сергіївна 51962283 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Банківська справа та 
фінансовий 
консалтинг

185,000

1


