
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 №0210-05/1423

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 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 
№ 0210-05/1423

113 Прикладна математика 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

4852536 Кущов Дмитро Сергійович 39389329 XA 06.07.2010 
Диплом бакалавра

Прикладна математика 
(освітньо-наукова 
програма)

382

4312989 Ніколаєв Антон Сергійович 198466 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Прикладна математика 
(освітньо-наукова 
програма)

376,5

3945504 Носова Ксенія Євгенівна 198454 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Прикладна математика 
(освітньо-наукова 
програма)

378,4

3943647 Рожко Станіслав Євгенович 198479 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Прикладна математика 
(освітньо-наукова 
програма)

367,9

4313157 Сидоренко Олександр Олександрович 198495 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Прикладна математика 
(освітньо-наукова 
програма)

361,7



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 
№ 0210-05/1423

122 Комп'ютерні науки 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

4850010 Беребеня Юлія Олександрівна 198444 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Інформатика 
(освітньо-наукова 
програма)

347,7

4935657 Міхєєв Ігор Васильович 198448 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Інформатика 
(освітньо-наукова 
програма)

350,1



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 
№ 0210-05/1423

122 Комп'ютерні науки 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

5089670 Бодян Костянтин Михайлович 198476 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Інформатика 
(освітньо-професійна 
програма)

353,3

4315247 Голубцов Данило Васильович 198472 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Інформатика 
(освітньо-професійна 
програма)

396,1


