
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 №0110-5/1238

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 
№ 0110-5/1238

052 Політологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 11361596 973982

Мацюрак Олександра Юріївна 51950892 BH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0171194 Політичні 
технології та 
аналіз політики

189,747

2 11396218 973982

62-7901575 Анастасія Вікторівна 53348450 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0319550 Політичні 
технології та 
аналіз політики

163,764
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3 11031511 973982

Савастюк Вероніка Олександрівна 6894 - 29.04.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0320823 Політичні 
технології та 
аналіз політики

157,932

4 10779900 973982
Шинкаренко Дмитро Олександрович 49821684 HK 24.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0422052 Політичні 
технології та 
аналіз політики

148,516

2


