
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 №0210-07/431

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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 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 
№ 0210-07/431

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна 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

6697203 Андросова Юлія Володимирівна 50196378 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0131256 Бізнес-аналітика та 
міжнародна статистика

188,292

5357590 Валяєва Анна Олегівна 50587053 AP 30.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0169481 Бізнес-аналітика та 
міжнародна статистика

158,916

6340535 Водовозова Єлизавета Євгеніївна 51328367 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0323051 Бізнес-аналітика та 
міжнародна статистика

200

5786233 Гризодуб Олександр Євгенович 50778497 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0229451 Бізнес-аналітика та 
міжнародна статистика

184,212

6695368 Кривик Іван Ігорович 51102348 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0048354 Бізнес-аналітика та 
міжнародна статистика

160,956

5468201 Ногай Ірина Юріївна 31677727 CK 27.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0038607 Бізнес-аналітика та 
міжнародна статистика

154,122

1



6760658 Пєрліфонов Вадим Борисович 50995493 AH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0241497 Бізнес-аналітика та 
міжнародна статистика

151,674

6640188 Симонов Нікіта Михайлович 50988256 EH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0201683 Бізнес-аналітика та 
міжнародна статистика

139,434

5453319 Черниш Владислав Вадимович 50067417 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0012792; 0291771 Бізнес-аналітика та 
міжнародна статистика

175,338

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 «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/431

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна 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

6651668 Келип Аліса Артурівна 50620545 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0232403 Міжнародна економіка 190,842

5429978 Корецький Богдан Сергійович 50723946 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0019221 Міжнародна економіка 186,648

5556197 Ніжегольцева Олена Андріївна 50195813 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0118153 Міжнародна економіка 170,952

6012155 Полуніна Анна Сергіївна 50604193 HP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0140640 Міжнародна економіка 185,538

6219530 Солошенко Артур Анатолійович 50721069 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0260322 Міжнародна економіка 150,45

6761759 Шевченко Сергій Володимирович 50769351 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0000493 Міжнародна економіка 127,704

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 
№ 0210-07/431

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна 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

5904251 Роговська Людмила Костянтинівна 50906837 TA 21.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0153354 Облік і оподаткування 148,818

5666302 Сабетов Владислав Андрійович 50984221 AH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0267032 Облік і оподаткування 157,308

6398306 Сидєльнікова Олена Станіславівна 50780138 AP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0071676 Облік і оподаткування 165,546

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 «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/431

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна 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

5781669 Гавриленко Микита Олександрович 50778115 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0205685 Фінанси, банківська 
справа та страхування

143,718

5818077 Федорова Марія Станіславівна 50500930 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0299952 Фінанси, банківська 
справа та страхування

146,472

5



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 
№ 0210-07/431

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

6689211 Вінковата Вікторія Сергіївна 14443462 XA 20.06.2001 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0267591 Менеджмент бізнес-
процесів

121,278

6664064 Кулабухов Микита Віталійович 50500995 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0182684 Менеджмент бізнес-
процесів

140,658

6687335 Погорєлова Катерина Олегівна 49965973 XA 01.08.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0354982 Менеджмент бізнес-
процесів

141,576

6



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 
№ 0210-07/431

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

6212303 Лепьохін Арсеній Олександрович 51192920 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0134778 Менеджмент 
організацій

149,532

5870870 Макарова Кароліна Вікторівна 50191996 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0082832; 0122786 Менеджмент 
організацій

130,356

6271016 Остапенко Катерина Андріївна 42437471 HK 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0331822 Менеджмент 
організацій

147,594

6415313 Пономаренко Софія Сергіївна 50766359 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0039390 Менеджмент 
організацій

129,336

5800675 Чкиря Микола Миколайович 50675877 XA 15.09.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0049531 Менеджмент 
організацій

157,794

7



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 
№ 0210-07/431

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна 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

5568083 Іващенко Єлизавета Олексіївна 50991462 AH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0340972 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

123,012

6439092 Чирва Тетяна Володимирівна 42350382 TA 12.05.2012 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0349719 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

129,54

8



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 
№ 0210-07/431

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна 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

6593317 Мацуй Олег Вікторович 50588196 HK 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0321551 Публічне управління 
та адміністрування

133,62

6089931 Мозжерін Владислав Сергійович 48477943 XA 03.07.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0184115 Публічне управління 
та адміністрування

152,388

6680913 Філіпенко Дар`я Вадимівна 48938443 HK 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0251549 Публічне управління 
та адміністрування

132,09

6076154 Чернова Юлія Сергіївна 50778143 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0064410 Публічне управління 
та адміністрування

135,252

9



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 №0210-07/475

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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 
№ 0210-07/475

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна 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

6679281 Астахова Анастасія Ігорівна 029234 E19 29.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0018284 Фінанси, банківська 
справа та страхування

302

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 
№ 0210-07/475

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

6560766 Борченко Марія Вячеславівна 066355 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0209124 Менеджмент бізнес-
процесів

292

6677886 Годованюк Олександр Сергійович 47551450 BH 25.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

0297636 Менеджмент бізнес-
процесів

260

5766853 Хацановська Ірина Вікторівна 097766 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0208871 Менеджмент бізнес-
процесів

311

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 «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/475

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

6725692 Ільєнков Олександр Сергійович 43130468 XA 04.06.2012 
Диплом молодшого спеціаліста

0111321 Менеджмент 
організацій

304

3



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 №0210-07/460

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 заочної 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 
№ 0210-07/460

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна 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

6801249 Кравченко Карина Андріївна 49416323 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Міжнародна економіка 180

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 
№ 0210-07/460

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна 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

6801313 Пилипенко Кирило Валерійович 49186278 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Бізнес-аналітика та 
міжнародна статистика

170

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 «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/460

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна 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

6801290 Мотора Ольга Сергіївна 30112025 XA 30.06.2006 
Диплом спеціаліста

Облік і оподаткування 175

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 
№ 0210-07/460

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

6801312 Коваль Вероніка Дмитрівна 50211241 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент бізнес-
процесів

165

6801237 Нікітін Віталій Вікторович 50211708 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент бізнес-
процесів

165

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 «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/460

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

6801305 Смірнова Ірина Едуардівна 49907696 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 
організацій

180

5


