
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 №0210-07/430

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 3 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 
№ 0210-07/430

054 Соціологія 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

4502947 Акопян Анушик Акопівна 49183716 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0090851 Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

180,081

4074054 Маковецька Інна Олександрівна 48933375 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0056376 Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

153

4596401 Мараховська Глорія Романівна 50101136 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0142088 Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

185,232

5008749 Роік Марина Сергіївна 49561398 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0196394; 0203252 Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

165,75

4034624 Савєльєва Поліна Володимирівна 49188035 AH 30.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0216866; 0265561 Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

170,187

5049287 Сич Андрій Олегович 50207397 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0101761 Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

155,091



4897415 Третяк Аніта Олегівна 49245354 TA 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0050981; 0225593 Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

182,733
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4914789 Бабіч Єлизавета Олександрівна 50164908 AP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0149791 Соціально-політичні та 
маркетингові 
дослідження

135,966

4262376 Воробйова Юлія Юріївна 50203055 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0099940 Соціально-політичні та 
маркетингові 
дослідження

176,613


