
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 №0210-07/440

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 заочної форми навчання 
за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 5 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 
№ 0210-07/440

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

англійська
Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4326126 Бугрим Анастасія Вікторівна 167444 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад

543,54

4336928 Панчішна Марія Вікторівна 167743 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад

535

4196474 Прядка Олена Олександрівна 167731 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад

528,12

5086591 Шкребець Дмитро Євгенійович 064071 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад

547,93

4565621 Яіцька Олена Володимирівна 167774 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад

522,27



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 
№ 0210-07/440

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

німецька
Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4201194 Баклицька Анастасія Андріївна 167419 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Німецька мова та 
література і переклад

573,42

4934723 Перепетайлова Анастасія Сергіївна 167757 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Німецька мова та 
література і переклад

543,23



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 
№ 0210-07/440

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

іспанська
Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4341122 Куляєв Ігор Володимирович 064067 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (іспанська 
мова)

590,6



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 
№ 0210-07/440

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

французька
Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4027349 Бобришева Катерина Сергіївна 167460 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Французька мова та 
література і переклад

564,62

4434973 Гайдабура Оксана Ігорівна 167458 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Французька мова та 
література і переклад

533,23



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 
№ 0210-07/440

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

Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

4723456 Пономаренко Валерія Анатоліївна 167763 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Переклад (китайська 
мова)

584,35


