
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 №0210-07/395

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 2 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 

№ 0210-07/395

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 9108118 822815

Гончарова Амєлія Олександрівна 52293708 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0176070; 2021р. 
- 0176070; 
2021р. - 
0176070

Теоретична і 
прикладна 
інформатика

188,394

2 9529632 822815

Загревський Дмитро Олегович 52288952 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0310102; 2021р. 
- 0310102; 
2021р. - 
0310102

Теоретична і 
прикладна 
інформатика

194,106

1



3 9494507 822815

Саленков Анатолій Іванович 52284214 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0163991; 2021р. 
- 0163991; 
2021р. - 
0163991

Теоретична і 
прикладна 
інформатика

196,248

2


