
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 №0110-5/1577

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.
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               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 
№ 0110-5/1577

105 Прикладна фізика та наноматеріали Державна Магістр 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 11475869 109763
2

Лобанов Ярослав Євгенович 192953 B22 22.08.2022 
Диплом бакалавра

Прикладна 
фізика 
енергетичних 
систем

0,000

1
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нк
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11453894 109763
5

Науменко Юрій Віталійович 000222 C16 25.01.2016 
Диплом спеціаліста

Комп’ютерна 
фізика (освітньо-
наукова 
програма)

0,000

2 11446718 109763
5

Останков Микита Ігорович 157361 B18 02.07.2018 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
фізика (освітньо-
наукова 
програма)

0,000

2



3 11446427 109763
5

Рой Юрій Вікторович 008505 ЛД 17.06.1996 
Диплом спеціаліста

Комп’ютерна 
фізика (освітньо-
наукова 
програма)

0,000

4 11221012 109763
5

Штода Ілля Ігорович 237395 B16 07.07.2016 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
фізика (освітньо-
наукова 
програма)

0,000

3
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освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11512021 109763
4

Солонецький Сергій Миколайович 16881111 XA 29.06.2001 
Диплом бакалавра

Прикладна 
фізика 
нетрадиційної 
енергетики

0,000

2 11510500 109763
4

Томін Сергій Костянтинович 43711561 XA 05.06.2012 
Диплом спеціаліста

Прикладна 
фізика 
нетрадиційної 
енергетики

0,000

4


