
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 «23» серпня 2018 року №0210-05/1393

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2018 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня 2018 
року, протокол №20,

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 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 «23»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1393

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

4951455 Долгерт Інна Миколаївна 50136132 XM 24.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0110416 Геологія 149,61



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 «23»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1393

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

4322856 Боса Марія Володимирівна 50193272 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0119263 Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

123,93

3948522 Єрьоменко Анастасія Сергіївна 50480268 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0263875 Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

130,154

3781504 Каф`ян Армен Арсенович 50196170 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0196347 Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

116,484

3828979 Попрозман Ілля Ігорович 50491722 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0252707 Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

150,858

4414425 Скуріхіна Каріна Ігорівна 50091123 XE 26.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0331442 Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

136,782

4137148 Яремчук Діана Віталіївна 50204731 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0087600 Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

139,536



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 «23»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1393

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

4649725 Головко Марина Євгенівна 50513040 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0147915 Географія рекреації та 
туризму

179,622

4294706 Коропець Артем Дмитрович 50313772 HP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0192702 Географія рекреації та 
туризму

146,676



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 «23»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1393

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

4815877 Нікітін Марко Вікторович 50211706 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0159929 Фізична географія, 
моніторинг і кадастр 
природних ресурсів

149,297

4788368 Облогіна Поліна Олегівна 50211600 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0158397 Фізична географія, 
моніторинг і кадастр 
природних ресурсів

176,868


