
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

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

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №0110-5/1058

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2022 
року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 7 арк.

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

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 2022 року 
№ 0110-5/1058

105 Прикладна фізика та наноматеріали Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11365502 999390

Бондарчук Юрій Олегович 53521347 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0444343 Комп’ютерна 
фізика

161,356

2 10596303 999390

Борозенець Вероніка Дмитрівна 53521667 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0070477 Комп’ютерна 
фізика

200,000

1



3 10645396 999390

62-8087068 53507770 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерна 
фізика

151,814

4 10784961 999390

Пинчук Дмитро Дмитрович 53513217 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0140092 Комп’ютерна 
фізика

156,541

5 10981627 999390

Прус Богдан Сергійович 53390308 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0074547 Комп’ютерна 
фізика

162,105

2

Маницький Олександр Олександрович
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Каразіна

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
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105 Прикладна фізика та наноматеріали Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11032261 999523

Глод Володимир Сергійович 53520778 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0147766 Прикладна 
фізика 
енергетичних 
систем

153,342

2 10620912 999523

Керімов Тельман Ільгарович 53502225 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0038422 Прикладна 
фізика 
енергетичних 
систем

157,932

3



3 10949857 999523

Ніколус Костянтин Романович 53484173 XA 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0054943 Прикладна 
фізика 
енергетичних 
систем

156,943

4 10890449 999523

Хіцан Олександр Дмитрович 53505469 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0009432 Прикладна 
фізика 
енергетичних 
систем

151,619

5 11357133 999523

62-7910037 53520537 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0467458 Прикладна 
фізика 
енергетичних 
систем

155,257

6 10822583 999523

Ядикіна Анастасія Артемівна 53491380 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0344528 Прикладна 
фізика 
енергетичних 
систем

154,870

4

Шалімов Володимир Дмитрович
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ро
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ці
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рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10673639 100254
1

Журавель Матвій Андрійович 53526704 XA 29.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0034866 Прикладна 
фізика 
нетрадиційної 
енергетики

148,649

2 10703257 100254
1

62-5408228 52086603 XA 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Прикладна 
фізика 
нетрадиційної 
енергетики

143,628

5

Шляхова Софія Миколаївна
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№ 0110-5/1058

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11401978 971430

Кропивка Богдан Дмитрович 53520616 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0069769 Моделювання 
енергетичних 
систем та 
енергоефективні
сть

169,595

2 10658182 971430

Хорунжий Артемій Максимович 52941254 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0321644 Моделювання 
енергетичних 
систем та 
енергоефективні
сть

168,403

6



3 10755964 971430

62-8016745 53533787 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Моделювання 
енергетичних 
систем та 
енергоефективні
сть

145,627

7

Чепля Дмитро Олександрович


