
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 «14» серпня 2018 року №0210-05/1331

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2018 році та рішення приймальної комісії від «14» серпня 2018 
року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 10 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 «14»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1331

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4670430 Гречко Анна Віталіївна 164673 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 407,19

4453182 Іванова Вікторія Валеріївна 164669 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 406,33

4454188 Коротка Діана Віталіївна 171085 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 407,42

4446745 Лихо Аліна Віталіївна 164671 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 427,82

4452869 Тураєва Карина Андріївна 164769 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 400,68



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1331

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр Денна державним (регіональним) 

замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4547931 Гайванська Юлія Володимирівна 164688 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Фінанси, банківська 
справа та страхування

430,78

4551379 Гончарова Марія Костянтинівна 164681 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Фінанси, банківська 
справа та страхування

414,09

4546608 Гриценко Руслан Сергійович 164683 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Фінанси, банківська 
справа та страхування

414,12

4541731 Соловйов Денис Михайлович 164784 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Фінанси, банківська 
справа та страхування

421,27

5098079 Черненко Дмитро Євгенович 164818 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Фінанси, банківська 
справа та страхування

439,11



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1331

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр Денна державним (регіональним) 

замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5026744 Золотайко Павло Володимирович 164687 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Публічні фінанси 407,65

4534710 Кузьменко Анастасія Вікторівна 164690 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Публічні фінанси 407,51



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1331

073 Менеджмент Державна Магістр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4447472 Бондаренко Юлія Романівна 164699 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Бізнес-
адміністрування 
(освітньо-професійна 
програма)

411,35

4724437 Карпова Катерина Олександрівна 113159 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Бізнес-
адміністрування 
(освітньо-професійна 
програма)

397

4939750 Хорошилова Поліна Дмитрівна 164819 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Бізнес-
адміністрування 
(освітньо-професійна 
програма)

429,97



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1331

073 Менеджмент Державна Магістр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4322817 Жмурко Данило Сергійович 171086 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
організацій

452,86

4322618 Хлібосолов Артур Сергійович 171185 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
організацій

450,37



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1331

073 Менеджмент Державна Магістр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4337539 Зінов`єва Анна Юріївна 171098 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Адміністративний 
менеджмент

410,83



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1331

073 Менеджмент Державна Магістр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4427046 Ісаєва Юлія Владиславівна 171087 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

425,76

4832559 Косенко Марина Дмитрівна 171140 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

452,7

4427624 Курасова Валерія Едуардівна 171137 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

451,24

4832224 Ликова Анна Сергіївна 171142 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

457,35



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1331

073 Менеджмент Державна Магістр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4039849 Каторець Олена Олександрівна 164689 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Управління фінансово-
економічною безпекою

409,65



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1331

073 Менеджмент Державна Магістр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4556877 Кислий Микола Миколайович 164692 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Бізнес-менеджмент 411,58



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 «14»  серпня 2018 року 
№ 0210-05/1331

075 Маркетинг Державна Магістр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4662513 Заіка Нікіта Сергійович 164676 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Маркетинг 407,31

4552100 Малікова Юлія Віталіївна 171131 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Маркетинг 413,58

4442691 Недовєсов Іван Анатолійович 171125 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Маркетинг 390,05

5032198 Хащівська Марина Миколаївна 171177 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Маркетинг 416,5

4444278 Худа Єлизавета Петрівна 171181 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Маркетинг 392,71


