
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 №0210-07/436

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 7 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 
№ 0210-07/436

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська
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

6233836 Васильєва Влада Вадимівна 50766154 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0085056 Англійська мова та 
література і переклад

182,937

6614483 Видря Єлизавета Володимирівна 51329025 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0195369 Англійська мова та 
література і переклад

190,332

6691527 Дмитрієва Валерія Романівна 47859624 HK 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0330774 Англійська мова та 
література і переклад

153,867

6266693 Носач Анастасія Андріївна 50778207 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0339233 Англійська мова та 
література і переклад

181,152

6765777 Орлов Артем Олександрович В87106 20.06.2017 Атестат про 
повну загальну середню освіту

0352114 Англійська мова та 
література і переклад

157,131

1



6006472 Подвальна Дар`я Андріївна 50778098 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0202830 Англійська мова та 
література і переклад

158,814

5468950 Пшенична Альона Володимирівна 50783347 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0222028 Англійська мова та 
література і переклад

164,373

5383536 Різник Богдан Сергійович 49410829 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0029692; 0232173 Англійська мова та 
література і переклад

171,054

5647923 Різник Марина Юріївна 50214039 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0061521 Англійська мова та 
література і переклад

167,994

6037724 Саченко Анна Юріївна 51368635 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0169896 Англійська мова та 
література і переклад

168,147

6111944 Скріпцов Микита Олегович 50196190 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0105995; 0311606 Англійська мова та 
література і переклад

165,546

5742835 Федоренко Єлизавета Сергіївна 50769476 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0009843 Англійська мова та 
література і переклад

174,777

5524501 Чабан Валерія Андріївна 50620120 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0090745; 0322691 Англійська мова та 
література і переклад

179,673

5493437 Шульгіна Дар`я Миколаївна 51286914 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0247670 Англійська мова та 
література і переклад

174,624

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 
№ 0210-07/436

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська
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

6799092 Марценюк Всеволод Всеволодович 51330599 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0346350 Англійська мова та 
література і переклад

198,696

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 
№ 0210-07/436

035 Філологія/035.043 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

німецька
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

6799030 Куртсеітова Ельвіна Сеітнафеівна 51344616 AP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0207938 Німецька мова та 
література і переклад

179,163

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 
№ 0210-07/436

035 Філологія/035.043 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

німецька
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

6234439 Підлісна Васіліса Андріївна 49930314 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0214598; 0272995 Німецька мова та 
література і переклад

190,791

5492262 Шумська Наталія Дмитрівна 50371567 HP 29.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0208302; 0226709 Німецька мова та 
література і переклад

175,389

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 
№ 0210-07/436

035 Філологія/035.051 
романські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

іспанська
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

6494606 Єрошенко Анастасія Юріївна 50212164 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0090146; 0345623 Переклад (іспанська 
мова)

169,32

5387372 Орлова Анна Євгенівна 51076979 CM 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0292926 Переклад (іспанська 
мова)

173,757

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 
№ 0210-07/436

035 Філологія/035.065 східні 
мови та літератури (переклад 
включно), перша - китайська

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

6116276 Голубкова Дарія Сергіївна 42416869 HK 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0312449 Переклад (китайська 
мова)

155,907

7



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 №0210-07/464

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 
№ 0210-07/464

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська
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

6692583 Брославська Ірина Володимирівна 13507504 MB 30.07.2007 
Диплом бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад

164

6559384 Будянський Данило Олегович 50198242 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська мова та 
література і переклад

175

6069798 Зламанець Таїса Григорівна 035469 ДCK 07.04.2003 Диплом 
спеціаліста

Англійська мова та 
література і переклад

154

6075644 Клюєва Олександра Олегівна 127505 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад

159

6817043 Ковач Вікторія Вікторівна 000204 ЛГ 14.06.1995 Диплом 
спеціаліста

Англійська мова та 
література і переклад

131

6071701 Лозова Валерія Миколаївна 49823269 HK 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська мова та 
література і переклад

147

6817173 Сердюк Альона Олександрівна 037963 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад

171

1



6174254 Ткаченко Катерина Миколаїівна 36745442 XA 30.06.2009 
Диплом бакалавра

Англійська мова та 
література і переклад

166

6817108 Урунов Рустам Алішерович 49417721 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська мова та 
література і переклад

163

6766580 Ципляєва Олена Олексіївна 14372907 XA 30.06.2001 
Диплом спеціаліста

Англійська мова та 
література і переклад

139

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 
№ 0210-07/464

035 Філологія/035.055 
романські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

французька
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

6758530 Ходикіна-Мокадем Богдана Іллівна 27402101 XA 30.06.2005 
Диплом бакалавра

Французька мова та 
література і переклад

120

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 №0210-07/471

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 3 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 
№ 0210-07/471

035 Філологія/035.04 
германські мови та літератури 

(переклад включно)
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

6817078 Андрієнко Борис Андрійович 216027 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

190

6817204 Батарчук Богдан Валентинович 085290 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

192

6817070 В`юник Анастасія Сергіївна 49927078 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська мова і 
література та переклад

195

6817207 Деркач Антон Євгєнійович 31670430 XA 29.06.2007 
Диплом спеціаліста

Англійська мова і 
література та переклад

186

6817273 Зінченко Юлія Євгеніївна 139666 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

183

6817181 Кобихно Артем Олександрович 138896 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

182

6817193 Королюк Аніта Михайлівна 36571750 XA 10.07.2009 
Диплом бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

189

6817155 Макаров Андрій Олександрович 096163 B15 30.06.2015 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

179

1



6817089 Ольховська Катерина Геннадіївна 42827790 XA 28.05.2012 
Диплом бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

184

6817198 Паніна Світлана Олександрівна 29939342 XA 30.06.2006 
Диплом спеціаліста

Англійська мова і 
література та переклад

188

6817188 Рехколайнен Валерія Феліксівна 190568 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Англійська мова і 
література та переклад

193

6817159 Ященко Артур Віталійович 49821986 HK 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська мова і 
література та переклад

183

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 
№ 0210-07/471

035 Філологія/035.05 
романські мови та літератури 

(переклад включно)
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

6817003 Альбоща Ангеліна Олександрівна 47412628 XA 26.06.2014 
Диплом бакалавра

Французька мова і 
література та переклад

170

6817024 Волкова Дар`я Сергіївна 49929081 TM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Французька мова і 
література та переклад

165

3


