
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 №0210-07/492

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 2 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 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 «23»  серпня 2018 року 
№ 0210-07/492

035 Філологія/035.04 
германські мови та літератури 

(переклад включно)
Державна Бакалавр Заочна 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

4223303 Биканова Дар`я Олександрівна 49924419 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська мова і 
література та переклад

190

5172100 Блажко Вікторія Вікторівна 49924910 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська мова і 
література та переклад

179

4217822 Борисенко Ганна Євгенівна 48933889 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська мова і 
література та переклад

158

5171677 Дибова Оксана Віталіївна 25788474 PB 10.07.2004 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

147

5172255 Керекесляр Юлія Миколаївна 069823 B16 17.06.2016 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

140

4844945 Ковтун Ольга Олегівна 49926893 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська мова і 
література та переклад

146

5172393 Костенко Андрій Олександрович 36753487 XA 30.06.2009 
Диплом бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

138



5171841 Марченко Катерина Іванівна 175200 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

154

5172162 Набойченко Христина Вячеславівна 032606 B16 10.06.2016 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

160

5172456 Погорєлова Катерина Юрьевна 34781711 XA 27.06.2008 
Диплом бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

156

5171968 Пономаренко Катерина Андріївна 108418 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

137

5172308 Солодовніков Андрій Сергійович 28182868 XA 30.07.2005 
Диплом бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

161

5171825 Товчига Ольга Володимирівна 27544785 XA 17.06.2005 
Диплом спеціаліста

Англійська мова і 
література та переклад

171

4221604 Френзель Валерія Юріївна 49183676 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська мова і 
література та переклад

144

5171813 Четверіков Володимир Олександрович 11954849 XA 25.02.2000 
Диплом спеціаліста

Англійська мова і 
література та переклад

137

5172545 Шульміна Наталія Євгенівна 39325401 XA 30.06.2010 
Диплом бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

122



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 
№ 0210-07/492

035 Філологія/035.05 
романські мови та літератури 

(переклад включно)
Державна Бакалавр Заочна 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

5172351 Геворгян Діана Аветіківна 48528616 XA 30.06.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Французька мова і 
література та переклад

130

5172513 Ільченко Олександра Валеріївна 30003856 CK 30.06.2006 
Диплом бакалавра

Французька мова і 
література та переклад

148



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 №0210-07/501

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 3 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 
№ 0210-07/501

035 Філологія/035.04 
германські мови та літератури 

(переклад включно)
Державна Бакалавр Заочна 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

5171856 Яковлєв Владислав Володимирович 28208487 XA 30.07.2005 
Диплом бакалавра

мова і література та 
переклад (англійська)

184



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 
№ 0210-07/501

035 Філологія/035.05 
романські мови та літератури 

(переклад включно)
Державна Бакалавр Заочна 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

5171917 Новік Вадим Андрійович 105255 B17 23.06.2017 Диплом 
бакалавра

мова і література та 
переклад (французька)

185


