
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «01» серпня 2019 року №0210-05/1279

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2019 році та рішення приймальної комісії від «01» серпня 2019 
року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Ректор Бакіров В.С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 0210-05/1279

033 Філософія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6698989 Дмитрук Вікторія Сергіївна 50804521 BH 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0253142 Філософія 182,019

6469973 Іванова Майя Михайлівна 51134727 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0209175 Філософія 181,611

6413323 Маліченко Євгеній Ігорович 50879637 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0002727 Філософія 181,713

5357220 Мушенко Марко Євгенович 50777694 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0086907 Філософія 181,407

5996453 Скиба Марія Сергіївна 50766508 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0146930 Філософія 183,294

5422070 Юрченко Олександр Тарасович 50778276 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0046443 Філософія 180,489
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 0210-05/1279

033 Філософія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5944559 Кірічек Анна Максимівна 51000655 EP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0169168 Європейські студії 188,165
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна
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034 Культурологія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5972701 Жельне Єлизавета Сергіївна 50766583 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0308870 Урбаністичні студії 188,496

5606004 Юзікіс Аміна Бахтіярівна 50774600 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

Урбаністичні студії 130,458
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
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034 Культурологія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5872148 Маріанчук Богдана Вадимівна 51148199 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0110518 Візуальне мистецтво 
та менеджмент 
культурних проектів

144,993

5691562 Фундова Анастасія Ігорівна 51318211 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0092092 Візуальне мистецтво 
та менеджмент 
культурних проектів

199,13

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2
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університет імені В.Н. Каразіна
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034 Культурологія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5547348 Терещенко Дар`я Вячеславівна 50855802 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0181636 Культурологія 191,964

5376694 Токаревич Валерія Валеріївна 51327781 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0047187 Культурологія 186,934
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