
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 №0110-5/1070

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 4 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 
№ 0110-5/1070

081 Право 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 11006233 991497

Войтович Анна-Марія Ігорівна 53467996 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0021155 Право 195,168

2 10660123 991497

Гусаренко Поліна Максимівна 53057082 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0452522 Право 198,164

1



3 10760389 991497

Зубко Кристина Сергіївна 53522478 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0107374 Право 200,000

4 10910079 991497

Чернюк Ангеліна Миколаївна 53174209 XM 13.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0323481 Право 200,000

2



               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 
№ 0110-5/1070

293 Міжнародне право 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 10864408 981762

Потока Софія Іванівна 53039568 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0008656 Міжнародне 
право

200,000

2 10694743 981762

Рязанова Вікторія Валеріївна 53488571 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0477170 Міжнародне 
право

187,892

3



3 10916325 981762

Топчій Марія Сергіївна 53510162 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0282502 Міжнародне 
право

200,000

4 10617941 981762

Ушенко 53351269 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0195106 Міжнародне 
право

194,740

4

Єлизавета Сергіївна


