
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 №0210-07/458

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 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 
№ 0210-07/458

052 Політологія 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

5148949 Босюк Христина Анатоліївна 50200773 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0050923 Політологія 120,564

3970402 Григорчук Микита Ігорович 49553869 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0223890 Політологія 187,782



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 
№ 0210-07/458

054 Соціологія 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

3923010 Єгоров Даніель Ілліч 50207734 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0128599 Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

132,957



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 
№ 0210-07/458

061 Журналістика 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

3864763 Бойко Олександр Володимирович 50211860 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0231278 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

165,852

4388429 Борзік Андрій Валерійович 50200415 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0017549 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

183,651

5136678 Боряк Анастасія Романівна 50485633 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0331207 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

136,884

4901901 Вербицька Христина Олександрівна 50211355 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0159648 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

151,98

4695650 Горелік Ангеліна Олегівна 50211337 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0159629 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

170,136

4357341 Демченко Микита Костянтинович 50200535 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0178405 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

167,484



5071480 Жиров Віталій Олександрович 50435313 TA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0108597 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

146,676

3836980 Журавленко Ада Василівна 49310935 HP 26.12.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0248155 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

164,526

4895030 Коломійцева Вероніка Антонівна 50198507 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0152732 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

171,768

3873127 Лебідь Влада Юріївна 48732447 AP 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0156708; 0205917 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

190,638

4971407 Несміян Анастасія Сергіївна 47884655 XA 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0169247 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

168,402

3734291 Серкутан Олександра Валеріївна 50493551 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0089897 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

157,08


