
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 №0110-5/1600

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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 9 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 
№ 0110-5/1600

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

- англійська
Державна Магістр 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 11467845 105663
4

Андрієнко Борис Андрійович 087596 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

0,000

2 11572618 105663
4

Миргород Віолетта Олегівна 087658 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

0,000

1



3 11419376 105663
4

Моісєєва Марина Сергіївна 137957 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

0,000

4 11493412 105663
4

Рудь Єлизавета Олександрівна 084736 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

0,000

5 11474154 105663
4

Севідова Анастасія Ігорівна 137929 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

0,000

6 11127308 105663
4

Сердюк Артем Дмитрович 165946 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

0,000

7 11308006 105663
4

Сікач Аліна Андріївна 137945 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

0,000

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 
№ 0110-5/1600

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

- англійська
Державна Магістр 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 11031804 967482

В`юник Анастасія Сергіївна 087610 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

150,000

2 11426890 967482

Валентьєва Анастасія Максимівна 137875 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

168,000

3



3 11025298 967482

Комар Яна Сергіївна 039311 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

150,000

4 11073637 967482

Корнєв Олексій Васильович 071867 B21 02.07.2021 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

150,000

5 11174850 967482

Левченко Лілія Володимирівна 087609 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

150,000

6 11459936 967482

Пономарьова Анна Анатоліївна 45276091 XA 01.07.2013 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

150,000

7 11063588 967482

Псюр Анна Анатоліївна 137984 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

150,000

8 11037274 967482

Сасіна Юлія Романівна 207729 B21 06.11.2021 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

158,000

9 11607439 967482

Сорокотяга Катерина Станіславівна 137978 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

150,000

10 11591776 967482

Торяник Дарина Валеріївна 018993 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

150,000

4



11 11592582 967482

Торяник Юлія Миколаївна 085444 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

171,000

12 10960073 967482

Тюріна Карина Олександрівна 014878 B22 17.06.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

169,000

13 11608296 967482

Цемох Дмитро Олегович 102209 M21 31.12.2021 
Диплом магістра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

164,000

14 10965854 967482

Шафоростова Надія Антонівна 086357 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

161,000

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 
№ 0110-5/1600

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

французька
Державна Магістр 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 11606380 963838

Совенко Антон Сергійович 017663 B21 19.06.2021 
Диплом бакалавра

Французька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

0,000

6



               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 
№ 0110-5/1600

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

китайська
Державна Магістр 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 11594232 109762
2

Архипова Олександра Юріївна 137873 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

0,000

2 11497849 109762
2

Гідічева Євгенія Олегівна 137876 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

0,000

3 11078318 109762
2

Усенко Данило Артемович 087622 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

0,000

7



4 11489942 109762
2

Циркот Єва Олегівна 137924 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

0,000

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 «30»  вересня 2022 року 
№ 0110-5/1600

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

китайська
Державна Магістр 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 11061786 966174
Цанг Наталія Миколаївна 072591 B16 17.06.2016 

Диплом бакалавра
Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

150,000

2 10970265 966174
Яричевська Маргарита Юріївна 156456 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

150,000

9



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 «21» жовтня 2022 року №0110-5/1844

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2022 році та рішення приймальної комісії від «21» жовтня 2022 
року, протокол №33,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «24» 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 «21»  жовтня 2022 року 
№ 0110-5/1844

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

- англійська
Державна Магістр 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 11649946 111438
1

Бурлачко Яна Павлівна 039260 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

0,000

2 11642561 111438
1

Максимова Оксана Володимирівна 30339054 XA 27.06.2006 
Диплом магістра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

0,000

1



3 11638668 111438
1

Пономаренко Наталія Сергіївна 137988 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Англійська мова 
та література і 
переклад та 
друга іноземна 
мова

0,000

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 «21»  жовтня 2022 року 
№ 0110-5/1844

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

- німецька
Державна Магістр 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 11645150 111438
9

Яковлєва Надія Сергіївна 113910 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Німецька мова 
та література і 
переклад та 
англійська мова

0,000

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 «21»  жовтня 2022 року 
№ 0110-5/1844

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

іспанська
Державна Магістр 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 11638671 111441
4

Заславська Валерія Михайлівна 094534 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Переклад 
(іспанська та 
англійська мови)

0,000

2 11640577 111441
4

Русанов Олег Дмитрович 043494 M22 27.06.2022 
Диплом магістра

Переклад 
(іспанська та 
англійська мови)

0,000

3 11639144 111441
4

Штефан Аліна Володимирівна 191771 B16 07.07.2016 
Диплом бакалавра

Переклад 
(іспанська та 
англійська мови)

0,000

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 «21»  жовтня 2022 року 
№ 0110-5/1844

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

китайська
Державна Магістр 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 11642262 111443
3

Коліпаєва Олена Вячеславівна 155283 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

0,000

2 11639547 111443
3

Северин Аліна Вадимівна 105888 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

0,000

3 11639450 111443
3

Сінєльнік Ольга Русланівна 175319 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Переклад 
(китайська та 
англійська мови)

0,000

5


