
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 «17» серпня 2018 року №0210-05/1366

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2018 році та рішення приймальної комісії від «17» серпня 2018 
року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 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 «17»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1366

103 Науки про Землю Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

4623008 Бондаренко Сергій Юрійович 50187924 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0157869 Геологія 152,731



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1366

106 Географія Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

4105974 Ашихін Михайло Юрійович 50277876 AH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0127095 Фізична географія, 
моніторинг і кадастр 
природних ресурсів

151,674

4512069 Борох Максим Андрійович 50189904 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0047815 Фізична географія, 
моніторинг і кадастр 
природних ресурсів

153,979

4344991 Вовк Уляна Володимирівна 50620062 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0167785 Фізична географія, 
моніторинг і кадастр 
природних ресурсів

179,781

4593429 Лагунова Діана Дмитрівна 50207638 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0097290 Фізична географія, 
моніторинг і кадастр 
природних ресурсів

156,788

3975213 Мосін Микола Андрійович 50204962 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0052862 Фізична географія, 
моніторинг і кадастр 
природних ресурсів

176,764
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№
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и 
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ЄД
ЕБ
О
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нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4820976 Бірюков Микита Вячеславович 50198612 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0053809 Картографія, 
геоінформатика і 
кадастр

157,692

4123671 Гаркавченко Наталія Євгенівна 50279243 AH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0137600 Картографія, 
геоінформатика і 
кадастр

160,95
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4268509 Бондар Семен Ілліч 50209391 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0132481 Географія рекреації та 
туризму

181,446

4841996 Дерев`янко Маргарита Олегівна 50485539 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0253645 Географія рекреації та 
туризму

181,238

4709317 Довгань Яна Максимівна 50177139 AP 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0076484 Географія рекреації та 
туризму

151,01

4109346 Дяченко Дмитро Сергійович 50193292 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0119135 Географія рекреації та 
туризму

158,037

4681744 Зуєва Дар`я Костянтинівна 50539011 AH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0157131 Географія рекреації та 
туризму

170,73

4540730 Кістанов Антон Володимирович 50204971 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0087694 Географія рекреації та 
туризму

156,476



4130792 Лоза Вікторія Олександрівна 50444081 TA 22.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0158729 Географія рекреації та 
туризму

161,158

3736139 Розумна Юлія Андріївна 50489146 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0161543 Географія рекреації та 
туризму

153,667

4815742 Сташнікова Єкатерина Євгеніївна 50207474 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0265315 Географія рекреації та 
туризму

164,383
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3722391 Карайченцева Ганна Андріївна 50209483 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0036274 Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

177,388

3850329 Ноздрачова Анастасія Олегівна 50619972 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0228697 Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

166,77

3713087 Пошелюк Максим Олегович 50200055 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0092473 Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

166,88


