
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 №0210-05/1425

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 денної 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 
№ 0210-05/1425

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

англійська
Державна Магістр Денна 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

4912091 Бакута Ярослав Валерійович 167432 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад 
та друга іноземна мова

468,38

4418569 Гаврашенко Яна Анатоліївна 063168 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад 
та друга іноземна мова

495,63

5089871 Демків Тетяна Олександрівна 167440 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад 
та друга іноземна мова

494,77

4206943 Закопайло Єлизавета Віталіївна 167623 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад 
та друга іноземна мова

488

4195194 Коренський Денис Сергійович 167641 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад 
та друга іноземна мова

470,96

4330010 Порохня Вікторія Сергіївна 023474 B18 16.06.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад 
та друга іноземна мова

487,69



4435117 Тарасова Віталія Вікторівна 183865 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад 
та друга іноземна мова

496,15



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 
№ 0210-05/1425

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

німецька
Державна Магістр Денна 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

4430647 Орлова Марина Геннадіївна 063022 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Німецька мова та 
література і переклад 
та англійська мова

472,54

4628884 Плєхова Олеся Олександрівна 064054 B18 20.07.2018 Диплом 
бакалавра

Німецька мова та 
література і переклад 
та англійська мова

540,85



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 
№ 0210-05/1425

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

французька
Державна Магістр Денна 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

5132271 Іл`їн Владислав Ігорович 167652 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Французька мова та 
література і переклад 
та англійська мова

496

4032090 Шевелєва Надія Андріївна 167782 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Французька мова та 
література і переклад 
та англійська мова

523,19



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 
№ 0210-05/1425

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

Державна Магістр Денна 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

4436439 Воронова Валерія Євгенівна 167424 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (китайська 
та англійська мови)

483,81

5067201 Кіча Олександр Олександрович 167616 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (китайська 
та англійська мови)

454,36

5067076 Ковезіна Валерія Вікторівна 167617 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (китайська 
та англійська мови)

457,31

4565294 Маланчук Юлія Василівна 063299 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (китайська 
та англійська мови)

491,37

5152707 Нєдовєсов Герман Іванович 167758 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (китайська 
та англійська мови)

495,43

4659855 Новицька Дарина Андріївна 194731 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (китайська 
та англійська мови)

485,68

4417486 Павленко Катерина Валеріївна 167719 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (китайська 
та англійська мови)

498,69

4196979 Передерій Денис Максимович 167732 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (китайська 
та англійська мови)

534,12

4533980 Сидоренко Анна Сергіївна 41793125 XA 15.07.2011 
Диплом бакалавра

Переклад (китайська 
та англійська мови)

478



4563093 Тернова Діана Володимирівна 167722 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (китайська 
та англійська мови)

480,88


