
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 «23» серпня 2019 року №0210-05/1392

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2019 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня 2019 
року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-05/1392

014 Середня освіта/014.05 
Біологія та здоров’я людини Державна Бакалавр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6178608 Кондратенко Аліна Олексіївна 50780000 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0264148 Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини)

122,844

1



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 «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-05/1392

091 Біологія Державна Бакалавр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6315159 Водовозов Петро Євгенійович 50720790 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0122922 Біологія 163,812

5570848 Криничко Володимир Андрійович 47884196 XA 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0316090 Біологія 110,364

6241177 Полторакова Валерія Сергіївна 50782729 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0026193 Біологія 131,376

5479556 Савельєв Іван Костянтинович 31454857 XA 27.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0047268 Біологія 171,768

5378187 Сиром`ятников Кирило Олександрович 50777882 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0261931 Біологія 130,57

5375903 Фокін Сергій Сергійович 50778515 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0229031 Біологія 155,448

2



5453695 Шакарян Артем Сократович 49857675 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0028239; 0261576 Біологія 139,23

5379175 Шумілін Антон Сергійович 50765766 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0200605 Біологія 179,826

3



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 «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-05/1392

162 Біотехнології та 
біоінженерія Державна Бакалавр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5901317 Груздєва Софія Вячеславівна 50994495 AH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0292629 Біотехнології та 
біоінженерія

160,956

5383496 Дем`янова Поліна Артемівна 50772163 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0012453 Біотехнології та 
біоінженерія

147,39

5401891 Єндальцев Євген Романович 50765998 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0099232 Біотехнології та 
біоінженерія

167,178

5657904 Зав`язкіна Софія Олегівна 50777740 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0339064 Біотехнології та 
біоінженерія

167,817

5537811 Пасічник Владислав Романович 50775925 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0060663 Біотехнології та 
біоінженерія

147,696

6507407 Свірідова Єлізавета Владиславівна 50176652 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0140655 Біотехнології та 
біоінженерія

175,515

4
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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 «23» серпня 2019 року №0210-05/1432

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2019 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня 2019 
року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 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 «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-05/1432

091 Біологія Державна Бакалавр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5464595 Тимченко Ірина Володимирівна 066768 E19 02.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Біологія 242,4

1


