
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

і науки України
06.06.2017 №794

Форма № Н-1.05.1

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

НАКАЗ

ХАРКІВ

від «23» серпня 2017 року №0210-07/518

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 2017 році та 
рішення приймальної комісії від «23» серпня 2017 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «01» вересня 2017 року студентами 1 курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 6 арк.

Ректор Бакіров В.С.

М. П.



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/518

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

2999076 Василенко Ярослав Олександрович 49408605 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0190403 Міжнародна економіка 158,469

3216660 Зубенко Аліна Сергіївна 48933920 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0069025 Міжнародна економіка 169,629

2711706 Серіков Данило Вікторович 49518245 AH 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0391120 Міжнародна економіка 124,584

3285516 Шипіцина Зоряна Володимирівна 48938442 HK 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0265038 Міжнародна економіка 186,194



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/518

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

2456685 Зельцер Максим Ігорович 49130917 HK 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0170502 Фінанси, банківська 
справа та страхування

195,688

2671077 Король Євген Олександрович 49822642 HK 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0396591 Фінанси, банківська 
справа та страхування

148,268

2811649 Шульга Микита Дмитрович 49821468 HK 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0237191 Фінанси, банківська 
справа та страхування

147,763



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/518

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3391962 Горбачов Денис Костянтинович 49138206 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0211130; 0368992 Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

134,381

2678451 Рахман Патрик Махбубурович 49411067 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0233327 Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

176,7



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/518

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

2904695 Дубровська Карина Володимирівна 48844601 HP 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0070775 Менеджмент 
організацій

152,712

3449586 Марчишина Діана Вікторівна 49328973 MK 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0240540 Менеджмент 
організацій

148,47

3014606 Матвієнко Дар`я Сергіївна 48553163 XA 03.11.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0122582; 0299797 Менеджмент 
організацій

154,429

3395519 Чикалов Даніїл Сергійович 49393948 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0235883 Менеджмент 
організацій

148,319



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/518

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

2789042 Войтенко Карина Володимирівна 48880843 HK 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0349224 Маркетинг 167,155

3018503 Єздакова Владислава Ігорівна 48936224 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0055264 Маркетинг 155,894

2866134 Московчук Аліна Вячеславівна 47854450 TA 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0392397 Маркетинг 152,257



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/518

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

581032 Шаповалов Сергій Васильович 007398 OCAB 20.06.1996 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0165425 Публічне управління 
та адміністрування

142,309



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

і науки України
06.06.2017 №794

Форма № Н-1.05.1

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

НАКАЗ

ХАРКІВ

від «23» серпня 2017 року №0210-07/557

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 2017 році та 
рішення приймальної комісії від «23» серпня 2017 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «01» вересня 2017 року студентами 2 курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 7 арк.

Ректор Бакіров В.С.

М. П.



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/557

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

576407 Куденко Дарина Станіславівна 47176902 XA 30.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Міжнародна економіка 52,5

576625 Петрич Валентина Геннадіївна 049637 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Міжнародна економіка 54,15



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/557

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

576934 Ярига Катерина Віталіївна 112738 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Облік і оподаткування 48



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/557

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

792913 Чудак Людмила Костянтинівна 47368412 XA 27.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

63,85

650773 Шенаєва Ірина Володимирівна 075185 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

54



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/557

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

575014 Кулик Сергій Олександрович 064435 E17 27.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Менеджмент 
організацій

44,95

718535 Свінченко Софія Андріївна 082486 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Менеджмент 
організацій

57



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/557

074 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

719005 Франк Ганна Геннадіївна 020844 E17 16.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

46,25

651186 Шкурко Вікторія Вадимівна 054356 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

51,95



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/557

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

814167 Гризлова Ольга Анатоліївна 027715 E15 01.07.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Маркетинг 46,45

664157 Ткачова Маргарита Романівна 070842 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Маркетинг 55,05

663572 Чумак Анастасія Олександрівна 073518 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Маркетинг 45,85



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/557

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

661236 Статівка Лілія Сергіївна 062113 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

53

661537 Тимченко Олександр Максимович 058681 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

54,5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

і науки України
06.06.2017 №794

Форма № Н-1.05.1

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

НАКАЗ

ХАРКІВ

від «23» серпня 2017 року №0210-07/547

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 2017 році та 
рішення приймальної комісії від «23» серпня 2017 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «01» вересня 2017 року студентами 2 курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 4 арк.

Ректор Бакіров В.С.

М. П.



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/547

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

941957 Міронова Катерина Олегівна 42182784 XA 30.05.2012 
Диплом бакалавра

Облік і оподаткування 130



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/547

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

965280 Безгубенко Ірина Володимирівна 49188006 AH 30.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

140



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/547

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

970902 Попов Костянтин Олександрович 30719847 XA 07.02.2007 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій

140



Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2017 року 
№ 0210-07/547

074 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

942062 Лопатюк Ганна Сергіївна 051075 B15 05.06.2015 Диплом 
бакалавра

Публічне управління 
та адміністрування

125

942027 Мельник Анастасія Сергіївна 45428491 XA 29.06.2013 
Диплом бакалавра

Публічне управління 
та адміністрування

140


