
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 №0210-07/429

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 заочної форми навчання 
за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 5 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 
№ 0210-07/429

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна 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

3909983 Крівошей Анастасія Євгенівна 50062878 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0157776 Облік і оподаткування 162,69



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 
№ 0210-07/429

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна 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

4953891 Данилкіна Ольга Іванівна 28803946 XA 22.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0326472 Фінанси, банківська 
справа та страхування

136,986

4575536 Сергєєва Кристина Аділівна 50204754 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0002841 Фінанси, банківська 
справа та страхування

127,806



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 
№ 0210-07/429

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

3778883 Батьків Ольга Юріївна 50342301 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0315462 Менеджмент 
організацій

180,336

4910057 Панасейко Станіслав Сергійович 36230641 AP 26.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0292165 Менеджмент 
організацій

157,59

4306090 Семененко Вікторія Костянтинівна 50513344 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0262568 Менеджмент 
організацій

159,324

3920830 Топчій Борис Олегович 50198075 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0339747 Менеджмент 
організацій

172,38



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 
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073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

4968203 Галицька Поліна Олександрівна 50620383 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0087853 Менеджмент бізнес-
процесів

185,436

4043051 Караван Єлизавета Андріївна 50174730 AP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0203274 Менеджмент бізнес-
процесів

162,996

4962431 Походенко Валерія Олегівна 50200068 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0092449 Менеджмент бізнес-
процесів

161,976



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 
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076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна 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

4929776 Наугольний Микола Ігорович 48932863 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0136149 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

142,086

5033105 Сироватка Юлія Олександрівна 50620278 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0025018 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

194,412

5000743 Сухарєва Крістіна Віталіївна 50209442 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0037473 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

152,286


