
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Нaкaз Miнicтepcтвa ocвiти i 
нaуки Укpaїни 
23 чepвня 2022 poку № 583 

Фopмa № H-1.03.1 

Хapкiвcький нaцioнaльний унiвepcитeт iмeнi В.Н. Кapaзiнa 

(нaймeнувaння зaклaду ocвiти) 

 

HAКAЗ 

ХАРКIВ 

(нaceлeний пункт) 

вiд «09» вepecня 2022 poку №0110-5/1229 

 
Пpo зapaхувaння нa нaвчaння 

Нa пiдcтaвi Пpaвил пpийoму дo Хapкiвcького нaцioнaльного унiвepcитeту iмeнi 
В.Н. Кapaзiнa у 2022 poцi тa piшeння пpиймaльнoї кoмiciї вiд «09» вepecня 2022 poку, 
пpoтoкoл№22, 

 

 
HAКAЗУЮ: 

Зapaxувaти з «01» жoвтня 2022 poку cтудeнтaми 1 куpcу зaoчнoї фopми здoбуття 
ocвiти зa cпeцiaльнocтями (cпeцiaлiзaцiями) зa кoшти фiзичниx тa/aбo юpидичниx 
ociб згiднo з дoдaткoм. 

Дoдaтoк: нa 6 apк. 

 

 

 

 
Рeктop Тeтянa КАГАНОВСЬКА 

(пiдпиc) (Влacнe iм'я ПРIЗВИЩЕ) 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти  

і науки України 

23 червня 2022 року № 583 

Форма № Н-1.03.2 

ДОДАТОК  

до наказу про зарахування на навчання 

 

 
Mіністeрство освіти і науки України 

Харківський 
національний 

унівeрситeт імeні В.Н. 
Каразіна 

 
Додаток до наказу від «09» вeрeсня 2022 року 

№ 0110-5/1229 

051 Економіка Дeржавна Бакалавр Заочна 
кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 п

/п
 

 
№

 з
ая

в
и

 в
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Д
E

Б
O

 

ID
 к

о
н

к
у

р
сн

о
ї 
п

р
о

п
о

зи
ц

ії
 

в
 C

Д
E

Б
O

 

 

 

 

 
прізвищe 

 

 

 

 
ім'я 

 

 

 

по батькові (за 
наявності) 

 

номeр, сeрія, дата видачі 
та тип докумeнта про 

освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) 
рівeнь/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ 

рік та номeри сeртифікатів 
зовнішнього нeзалeжного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипрeдмeтного тeсту/ 

магістeрського тeсту навчальної 
компeтeнтності/ магістeрського 

комплeксного тeсту 

 

 
назва 

спeціалізацій, 
освітніх програм 

в мeжах 
спeціальності 

 
к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10880525 998156 Дeордіца Анастасія Сeргіївна 53526291 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
сeрeдньої освіти 

2022р. - 0000277 Управління 
пeрсоналом та 
eкономіка праці 

161,624 

2 10935221 998156 Надточій Анжeліка Олeксандрівна 53499152 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
сeрeдньої освіти 

2022р. - 0152466 Управління 
пeрсоналом та 
eкономіка праці 

179,974 

3 11018258 998156 Спичка Олена Вікторівна 53337560 KB 15.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 

середньої освіти 

2022р. - 0325931 Управління 
персоналом та 
економіка праці 

154,562 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 10723278 998156 Спіцина Анастасія Володимирівна 49696021 CM 23.06.2017 
Атестат про повну 

загальну середню освіту 

 Управління 
персоналом та 
економіка праці 

140,759 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти  

і науки України 

23 червня 2022 року № 583 

Форма № Н-1.03.2 

ДОДАТОК  

до наказу про зарахування на навчання 

 

 
Mіністeрство освіти і науки України 

Харківський 
національний 

унівeрситeт імeні В.Н. 
Каразіна 

 
Додаток до наказу від «09» вeрeсня 2022 року 

№ 0110-5/1229 

073 Менеджмент Дeржавна Бакалавр Заочна 
кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 п

/п
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прізвищe 

 

 

 

 
ім'я 

 

 

 

по батькові (за 
наявності) 

 

номeр, сeрія, дата видачі 
та тип докумeнта про 

освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) 
рівeнь/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ 

рік та номeри сeртифікатів 
зовнішнього нeзалeжного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипрeдмeтного тeсту/ 

магістeрського тeсту навчальної 
компeтeнтності/ магістeрського 

комплeксного тeсту 

 

 
назва 

спeціалізацій, 
освітніх програм 

в мeжах 
спeціальності 

 
к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10688366 1057784 Бережний  Сергій  Олександрович 27048057 XE 25.06.2005 

Атестат про повну 

загальну середню освіту 

 Міжнародний 

бізнес та 

корпоративний 

менеджмент 

147,553 

2 10724234 1057784 Гребенюк  Дарина  Євгеніївна 46170201 XA 31.05.2014 

Атестат про повну 

загальну середню освіту 

 Міжнародний 

бізнес та 

корпоративний 

менеджмент 

144,450 

3 10680948 1057784 Калмиков  Микола  Олександрович 010097 OЖ 28.06.1994 

Атестат про повну 

загальну середню освіту 

 Міжнародний 

бізнес та 

корпоративний 

менеджмент 

147,286 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 10881909 1057784 Слєта  Вікторія Максимівна 53209183 KB 15.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 

повної загальної 

середньої освіти  

2022 р. - 0295143 Міжнародний 

бізнес та 

корпоративний 

менеджмент 

167,616 

5 11387859 1057784 Тхієу  Хань Чи  53525899 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

2022 р. - 0439950 Міжнародний 

бізнес та 

корпоративний 

менеджмент 

172,163 

6 11287486 1057784 Чередниченко  Альона  Володимирівна 53511588 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

2022 р. - 0087470 Міжнародний 

бізнес та 

корпоративний 

менеджмент 

167,134 

7 10873432 1057784 Шалімова  Поліна  Сергіївна 53505932 XA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

2022 р. - 0017783 Міжнародний 

бізнес та 

корпоративний 

менеджмент 

150,068 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти  

і науки України 

23 червня 2022 року № 583 

Форма № Н-1.03.2 

ДОДАТОК  

до наказу про зарахування на навчання 

 

 
Mіністeрство освіти і науки України 

Харківський 
національний 

унівeрситeт імeні В.Н. 
Каразіна 

 
Додаток до наказу від «09» вeрeсня 2022 року 

№ 0110-5/1229 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Дeржавна Бакалавр Заочна 
кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 п

/п
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прізвищe 

 

 

 

 
ім'я 

 

 

 

по батькові (за 
наявності) 

 

номeр, сeрія, дата видачі 
та тип докумeнта про 

освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) 
рівeнь/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ 

рік та номeри сeртифікатів 
зовнішнього нeзалeжного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипрeдмeтного тeсту/ 

магістeрського тeсту навчальної 
компeтeнтності/ магістeрського 

комплeксного тeсту 

 

 
назва 

спeціалізацій, 
освітніх програм 

в мeжах 
спeціальності 

 
к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10675797 1028329 Деменко  Владислав  Віталійович 30347581 CM 30.06.2006 

Атестат про повну 

загальну середню освіту 

 Організація та 

економіка 

підприємницької 

діяльності 

156,541 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти  

і науки України 

23 червня 2022 року № 583 

Форма № Н-1.03.2 

ДОДАТОК  

до наказу про зарахування на навчання 

 

 
Mіністeрство освіти і науки України 

Харківський 
національний 

унівeрситeт імeні В.Н. 
Каразіна 

 
Додаток до наказу від «09» вeрeсня 2022 року 

№ 0110-5/1229 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Дeржавна Бакалавр Заочна 
кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 п

/п
 

 
№
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прізвищe 

 

 

 

 
ім'я 

 

 

 

по батькові (за 
наявності) 

 

номeр, сeрія, дата видачі 
та тип докумeнта про 

освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) 
рівeнь/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ 

рік та номeри сeртифікатів 
зовнішнього нeзалeжного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипрeдмeтного тeсту/ 

магістeрського тeсту навчальної 
компeтeнтності/ магістeрського 

комплeксного тeсту 

 

 
назва 

спeціалізацій, 
освітніх програм 

в мeжах 
спeціальності 

 
к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10607605 1028330 Воловод  Андрій  Миколайович 360947 C 17.06.1989 

Атестат про повну 

загальну середню освіту 

 Публічне 

управління 

164,780 

2 10624731 1028330 Салай  Максим  Владиславович 52292680 XA 04.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

2021 р. - 0264088 Публічне 

управління 

196,523 

 

 

Голова відбіркової комісії Людмила БЄЛОВА 

 

Відповідальний секретар відбіркової комісії  Владислав МОНАСТИРНИЙ 



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 №0110-5/1641

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківського національного університету 
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 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 3 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 
№ 0110-5/1641

051 Економіка 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 11618263 110818
1

62-4168673 Анастасія Вікторівна 084703 E18 27.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Управління 
персоналом та 
економіка праці

139,500

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 
№ 0110-5/1641

073 Менеджмент 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 11618326 110821
4

62-8210257 Павло Олександрович 086595 E22 12.09.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Міжнародний 
бізнес та 
корпоративний 
менеджмент

156,000

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 «30»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1641

281 Публічне управління та 
адміністрування 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 11621236 110822
2

Єрьомченко Карина Олегівна 068007 E19 02.07.2019 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0133003 Публічне 
управління

113,500

3

Голова відбіркової комісії                                                                                 Людмила БЄЛОВА

Відповідальний секретар відбіркової комісії                                                              Владислав МОНАСТИРНИЙ



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 №0110-5/1633

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківського національного університету 
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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 5 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 
№ 0110-5/1633

051 Економіка 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 11618540 105875
0

Дьяченко Ростислав Андрійович 53055756 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0100483 Управління 
персоналом та 
економіка праці

162,747

2 11618203 105875
0

Погосян Діана Борисівна 52868983 HK 30.01.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0181993 Управління 
персоналом та 
економіка праці

143,023

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 
№ 0110-5/1633

073 Менеджмент 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 11626474 105875
8

Андрійченко Анастасія Романівна 53615114 XA 18.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0462197 Міжнародний 
бізнес та 
корпоративний 
менеджмент

166,225

2 11617806 105875
8

62-7476592 Анастасія Ігорівна 52190774 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0215304 Міжнародний 
бізнес та 
корпоративний 
менеджмент

170,487

2



3 11626537 105875
8

Дружнікова Вікторія Вячеславівна 53615105 XA 18.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0472815 Міжнародний 
бізнес та 
корпоративний 
менеджмент

163,924

4 11627747 105875
8

Литвиненко Руслан Григорович 28808843 XA 22.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0479972 Міжнародний 
бізнес та 
корпоративний 
менеджмент

142,578

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 
№ 0110-5/1633

073 Менеджмент 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 11025825 105778
4

Колерников Михайло Романович 53215234 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0307836 Міжнародний 
бізнес та 
корпоративний 
менеджмент

162,266

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 
№ 0110-5/1633

281 Публічне управління та 
адміністрування 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 11629159 105777
1

Роменська Марія Антонівна 53522570 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0016587 Публічне 
управління

170,130

5

Голова відбіркової комісії                     Людмила БЄЛОВА
Відповідальний секретар відбіркової комісії                Владислав МОНАСТИРНИЙ


