
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 «18» серпня 2021 року №0210-05/1218

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2021 році та рішення приймальної комісії від «18» серпня 2021 
року, протокол №22,

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 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 «18»  серпня 2021 року 

№ 0210-05/1218

061 Журналістика Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
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1 9952962 855095

Клименко Денис Васильович 52293566 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0118459; 2021р. 
- 0118459; 
2021р. - 
0118459

Журналістика 191,454

2 9094890 855095

Погоріла Анастасія Вікторівна 52341681 HP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0000752; 2021р. 
- 0000752; 
2021р. - 
0000752

Журналістика 177,582

1



3 8793188 855095

Шевченко Тетяна Сергіївна 52524088 CM 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0271587; 2021р. 
- 0271587; 
2021р. - 
0271587

Журналістика 184,359

2


