
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 №0210-07/460

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 заочної 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 «23»  серпня 2018 року 
№ 0210-07/460

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська
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

4941869 Бінус Аліна Костянтинівна 50620306 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0003885 Англійська мова та 
література і переклад

177,684

5032161 Гукова Дарія Русланівна 50200281 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0002570 Англійська мова та 
література і переклад

181,05

4969016 Кривоногов Владислав Олегович 49699537 CM 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0231997; 0279592 Англійська мова та 
література і переклад

152,082

3763639 Мединський Іван Дмитрович 50217101 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0126761 Англійська мова та 
література і переклад

154,785

3859814 Тараніченко Юлія Іванівна 50619886 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0257966 Англійська мова та 
література і переклад

180,132

4104067 Терещенко Альона Олександрівна 49900321 XA 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0300017 Англійська мова та 
література і переклад

147,492



3924718 Товстонос Валерія Миколаївна 48732702 AP 29.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0004107; 0169247 Англійська мова та 
література і переклад

162,639

4465906 Ульяненко Анастасія Вадимівна 47866210 HK 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0255445 Англійська мова та 
література і переклад

169,626

4616415 Шевченко Дар`я Юріївна 50620171 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0190006 Англійська мова та 
література і переклад

182,07

3829450 Яковлев Владислав Олександрович 48893429 HK 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0226954; 0248073 Англійська мова та 
література і переклад

164,781



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 
№ 0210-07/460

035 Філологія/035.043 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

німецька
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

3734424 Д`ячкова Анастасія Романівна 49241583 XA 29.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0258144 Німецька мова та 
література і переклад

164,118

3921756 Євлашкіна Аліна Віталіївна 113578 П 27.06.1985 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0253075 Німецька мова та 
література і переклад

160,395

3987809 Свєтлова Маргарита Сергіївна 38096060 XE 30.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0076111 Німецька мова та 
література і переклад

189,312

4963538 Щербак Юлія Андріївна 50279223 AH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0274710 Німецька мова та 
література і переклад

168,096



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 
№ 0210-07/460

035 Філологія/035.051 
романські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

іспанська
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

4185935 Фунг Єлизавета Ланівна 49241594 XA 29.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0057145 Переклад (іспанська 
мова)

168,657



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 
№ 0210-07/460

035 Філологія/035.055 
романські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

французька
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

4011995 Воржевітіна Анжеліка Ігорівна 50211448 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0253111 Французька мова та 
література і переклад

169,779



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 
№ 0210-07/460

035 Філологія/035.065 східні 
мови та літератури (переклад 
включно), перша - китайська

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

4394762 Абідова Гюнель Расімівна 50203382 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0152852 Переклад (китайська 
мова)

159,63

4207183 Герасименко Сергій Сергійович 005875 PB 20.06.1997 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0196116 Переклад (китайська 
мова)

168,402

4396834 Жученко Анастасія Сергіївна 48553160 XA 03.11.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0049178; 0290351 Переклад (китайська 
мова)

183,396

4972177 Петренко Любов Станіславівна 50399938 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0083417 Переклад (китайська 
мова)

176,766


