
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 №0210-07/471

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 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 «23»  серпня 2018 року 
№ 0210-07/471

103 Науки про Землю Державна Магістр 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

5024161 Андросов Юрій Миколайович 28218349 XA 19.08.2005 
Диплом бакалавра

Гідрогеологія 344

4955402 Шелякін Олександр Володимирович 30535396 XA 04.07.2006 
Диплом магістра

Гідрогеологія 408
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№
 за
яв
и 
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ЄД
ЕБ
О
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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, 
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нк
ур
сн
ий
 б
ал

5011542 Безверхий Віталій Віталійович 007087 C17 10.02.2017 Диплом 
спеціаліста

Геологія 348

5013505 Вовк Наталія Ігорівна 21617373 TA 01.07.2003 
Диплом спеціаліста

Геологія 376

5082421 Гаврічкін Ігор Сергійович 165695 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Геологія 323,2

5011887 Кулікова Наталія Валеріївна 025225 B16 28.04.2016 Диплом 
бакалавра

Геологія 375
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освітніх програм, 
нозологій, мов, 
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тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5012243 Березюк Максим Анатолійович 36950554 XA 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Геологія нафти і газу 358

5010029 Гладуш Валерій Дмитрович 627374 ЦB 23.06.1992 Диплом 
спеціаліста

Геологія нафти і газу 399,2

4941521 Денисенко Сергій Ігорович 38869953 TA 25.06.2010 
Диплом магістра

Геологія нафти і газу 361
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106 Географія Державна Магістр 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

4547865 В`язанкіна Дар`я Євгенівна 165692 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

346,85

4548735 Майборода Олександр Валерійович 165694 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

369,94

4923500 Стельникович Інна Леонідівна 166221 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Економічна, соціальна 
географія та 
регіональний розвиток

341,71
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№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
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номери 
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музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4956623 Репринцев Дмитро Ігорович 42972100 XA 25.05.2012 
Диплом бакалавра

Географія рекреації та 
туризму

403


