
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 №0210-07/407

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 заочної 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 
№ 0210-07/407

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна 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

5384908 Березовська Віталіна Олександрівна 51317451 TA 21.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0238899 Облік і оподаткування 174,267

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/407

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна 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

6154889 Маляр Юлія Вікторівна 50720768 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0122788 Фінанси, банківська 
справа та страхування

178,5

2



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 
№ 0210-07/407

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

6710661 Карлікова Крістіна Сергіївна 50498136 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0310592 Менеджмент 
організацій

166,668

5589508 Лузік Яна Сергіївна 51318226 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0083721 Менеджмент 
організацій

185,538

6239036 Полосков Павло Олександрович 51192932 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0197905 Менеджмент 
організацій

161,364

6215970 Шабєльнік Ірина Олексіївна 50991920 AH 19.07.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0317450 Менеджмент 
організацій

156,876

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/407

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

6208398 Машкіна Анна Юріївна 50769444 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0010201 Менеджмент бізнес-
процесів

160,242

5981383 Сладкомьодова Аліна Юріївна 50513304 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0193644; 0349362 Менеджмент бізнес-
процесів

177,99

4



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 
№ 0210-07/407

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна 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

6495359 Вдовенко Софія Олександрівна 51329014 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0113130 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

189,72

5376986 Катюхіна Валерія Олегівна 50954181 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0211808 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

187,986

5


