
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «07» серпня 2018 року №0210-05/1312

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2018 році та рішення приймальної комісії від «07» серпня 2018 
року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Бакіров В.С.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «07»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1312

033 Філософія Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4010231 Верховодов Артур Євгенійович 50209668 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0058253 Європейські студії 185,13

4482862 Гацько Владислав Віталійович 50176850 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0130658 Європейські студії 179,367

3991347 Дудка Катерина Олександрівна 50620299 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0004016 Європейські студії 179,163

3760472 Зінченко Альона Романівна 50620119 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0091216 Європейські студії 184,161



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «07»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1312

033 Філософія Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

3721448 Гарашко Дмитро Віталійович 50196261 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0105320 Філософія 189,312

3780233 Жуков Олександр Олегович 46165377 XA 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0234836 Філософія 178,194

3936933 Лелеко Данило Олексійович 50169363 AP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0187596 Філософія 185,538

4461769 Чабан Валерія Андріївна 50620120 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0090745 Філософія 183,09



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна
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034 Культурологія Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4596642 Журавель Крістіна Сергіївна 50623155 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0291042 Культурологія 189,567

4743352 Стаценко Катерина Ігорівна 50164795 AP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0204905 Культурологія 190,23

4816819 Тен Данило Сергійович 48880921 HK 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0010746 Культурологія 131,376
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и 
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ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові
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документа про освітній 
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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

4709044 Рубаненко Маргарита Іванівна 50635828 AH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0065638 Візуальне мистецтво 
та менеджмент 
культурних проектів

187,374


