
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 «09» вересня 2022 року №0110-5/1227

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2022 році та рішення приймальної комісії від «09» вересня 2022 
року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) 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
               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1227

122 Комп'ютерні науки 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/ 

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 11145820 989098
Алєксєєв Анатолій Анатолійович 14705598 XA 22.06.2001 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп'ютерні 
науки

155,043

2 11028941 989098

Євстєгнєєва Вікторія Денисівна 53336317 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0020124 Комп'ютерні 
науки

167,134

3 10495656 989098

Копань Євгеній Євгенійович 52326434 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0128433 Комп'ютерні 
науки

156,220

1



4 11153842 989098

Обідов Бехзод Фаридунович 53516741 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0467480 Комп'ютерні 
науки

141,133

5 10485305 989098

Плонський Антон Сергійович 51961813 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0175087 Комп'ютерні 
науки

144,093

6 10731681 989098

Спринчан Владислав Валерійович 53033648 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0218036 Комп'ютерні 
науки

148,944

7 11132443 989098

Хаєцький Андрій Віталійович 53236422 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0305192 Комп'ютерні 
науки

152,689

2



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 «30» вересня 2022 року №0110-5/1622

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2022 році та рішення приймальної комісії від «30» вересня 2022 
року, протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 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 «30»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1622

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 11629334 111059
7

62-8267296 Євген Русланович 53488342 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

188,962

1



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1622

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 11624575 110350
7

Божедай Єлизавета Романівна 53508647 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0097237 Комп'ютерні 
науки

183,398

2 11629356 110350
7

Коруд Олександр Олександрович 53502198 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0039776 Комп'ютерні 
науки

152,154

2



3 11624834 110350
7

Кузьменко Кузьма Максимович 52923911 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0167456 Комп'ютерні 
науки

165,422

4 11624520 110350
7

Мартиненко Данило Олександрович 53516771 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0068239 Комп'ютерні 
науки

155,685

5 11623944 110350
7

62-8116413 Амаль Давлаталійович 53508460 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

146,376

3



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1622

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 11624524 110354
9

Білозерцев Єгор Олексійович 53525346 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0017492 Комп'ютерна 
інженерія

149,907

4



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1622

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 11623843 110357
8

62-7971159 Владислав Сергійович 53382384 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0124197 Кібербезпека 189,925

5



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1622

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 11624790 110336
1

Колядинський Олександр Вадимович 51763348 XA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

2 11620785 110336
1

Николаєнко Олексій Юрійович 53352275 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

6



3 11625794 110336
1

Пестов Ігор Олександрович 017708 ГП 30.05.1995 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

4 11621217 110336
1

Споденюк Олександр Артемович 47072363 XA 27.06.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

7


