
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 «19» вересня 2022 року №0110-5/1368

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2022 році та рішення приймальної комісії від «19» вересня 2022 
року, протокол №25,

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 12 арк.

Ректор Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ
(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 «19»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1368

035 Філологія/035.041 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- англійська
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 10651848 967543

Аббасов Джавідан Аріф Огли 53515483 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0173010 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

166,599

2 11167434 967543

Алескерова Сакіна Сеймур кизи 53525281 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0017068 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

157,718

1



3 10664105 967543

Афанасьєва Євгенія Олександрівна 53511602 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0088131 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

160,928

4 11238106 967543

Бендяк Максим Олександрович 52198332 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0225861 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

200,000

5 10841465 967543

Бєлєвцова Кристина Сергіївна 53511607 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0088195 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

164,459

6 11131371 967543

Богатікова Катерина Анатоліївна 53149337 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0012686 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

180,081

7 10646556 967543

Бондаренко Юліана Русланівна 53520773 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0147810 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

173,554

8 10609153 967543

Веряскіна Ліана Костянтинівна 52282539 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0318313 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

176,015

9 10603246 967543

Власенко Сабіна Миколаївна 52279164 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

151,084

10 11381461 967543

Головко Анастасія Дмитрівна 53505906 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0052845 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

164,780

2



11 10723361 967543

Григорова Олександра Юріївна 53044634 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0130988 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

167,027

12 10890105 967543

Журба Софія Віталіївна 53502120 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0047905 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

169,167

13 10720430 967543

Зозулевський Владислав Дмитрович 53513204 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0140565 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

162,212

14 10714376 967543

Козиницька Єлизавета Євгенівна 53510009 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0472024 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

160,928

15 10738781 967543

Колибаба Анна Олексіївна 53521294 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0162875 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

172,163

16 11355425 967543

Кругова Ірина Сергіївна 53525782 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0051747 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

178,904

17 10989103 967543

Кярімова Сабіна 53520519 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0436639 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

153,866

18 11196858 967543

Лалетіна Поліна Володимирівна 53510235 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0447716 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

166,706

3



19 10876485 967543

Маковоз Аліса Андріївна 53520577 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0029576 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

164,994

20 10530222 967543

Міщенко Анастасія Русланівна 52999319 TA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0131458 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

177,299

21 10566999 967543

Нетребенко Аліна Олегівна 53511564 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0087935 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

168,311

22 10721687 967543

Новікова Софія Максимівна 53526346 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0467523 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

146,590

23 11220859 967543

Посталатій Софія Олегівна 53033539 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0113266 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

176,764

24 10748938 967543

Сотнікова Віталіна Вікторівна 53067343 TA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0452270 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

173,768

25 10579340 967543

Теплякова Дар`я Олександрівна 53520914 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0016781 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

164,138

26 10664034 967543

Тривайло Юлія Валеріївна 52392532 TA 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0126258 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

176,669

4



27 10673910 967543

Удовіченко Анна Олександрівна 53489679 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0452943 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

176,871

28 10764568 967543

Фальченко Вероніка Сергіївна 53515251 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0440168 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

179,225

29 10523322 967543

Шеховцова Катерина Миколаївна 53515652 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0089432 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

154,187

30 10946583 967543

Шишкіна Аміна Валеріївна 53505493 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0009395 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

157,397

31 10687167 967543

Шнепов Андрій Сергійович 53339473 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0108857 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

173,768

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 «19»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1368

035 Філологія/035.043 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- німецька
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 10938661 967079

Гусейнова Фідан Новруз кизи 53525290 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0016910 Німецька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

161,998

2 10888626 967079

Драннікова Анастасія Ігорівна 53504118 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0454411 Німецька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

162,319

6



3 10588967 967079

Жуков Владислав Сергійович 53493844 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0013026 Німецька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

151,940

4 11398228 967079

Корольова Марія Олегівна 53490495 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0118481 Німецька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

150,870

5 11102386 967079

Надточій Анжеліка Олександрівна 53499152 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0152466 Німецька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

175,694

6 10706046 967079

Олефір Лілія В`ячеславівна 53488339 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0024070 Німецька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

158,681

7 10588452 967079

Пантелєєва Марія Андріївна 53245856 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0024105 Німецька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

173,447

7



               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 «19»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1368

035 Філологія/035.051 романські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

іспанська
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 11027466 963473

Лазарєва Валерія Володимирівна 53525897 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0440349 Переклад 
(іспанська та 
англійська мови)

168,632

8



               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 «19»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1368

035 Філологія/035.055 романські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

французька
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 10529280 963737

Власенко Софія Ігорівна 53504134 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0437910 Французька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

163,817

2 10800878 963737

Карпуніна Анжела Олександрівна 53497574 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0436142 Французька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

164,780

9



3 10726536 963737

Радченко Юлія Олександрівна 53511494 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0177875 Французька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

162,854

4 10652303 963737

Шаталова Аліна Вадимівна 53526054 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0120192 Французька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

169,488

10



               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 «19»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1368

035 Філологія/035.065 східні мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

китайська
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 10932987 966171

Габелко Оксана Миколаївна 53503853 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0174429 Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

172,056

2 11387011 966171

Клюс Юлія Олександрівна 53505784 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0429394 Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

146,804

11



3 10638852 966171

Поліщук Дарина Володимирівна 53601129 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0118712 Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

175,052

4 11382065 966171

Сухенко Артур Олександрович 53564972 KC 04.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0006175 Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

172,484

5 10611952 966171

Феєр Єлизавета Сергіївна 53505706 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0143625 Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

175,052

12



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 №0110-5/1621

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 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 «30»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1621

035 Філологія/035.041 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- англійська
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 11626655 110266
1

Кошлач Юрій Дмитрович 53510071 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0344001 Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

180,188

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 
№ 0110-5/1621

035 Філологія/035.043 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- німецька
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 11636527 111277
6

Ковальова Катерина Іванівна 52655906 XA 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0142632 Німецька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

191,768

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 
№ 0110-5/1621

035 Філологія/035.051 романські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

іспанська
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 11624659 110325
3

Герез Єва Юріївна 53376999 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Переклад 
(іспанська та 
англійська мови)

171,414

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 
№ 0110-5/1621

035 Філологія/035.065 східні мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

китайська
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 11623985 110331
3

Нестеренко Оксана Геннадіївна 53516609 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0036990 Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

172,056

4


