
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 №0210-07/434

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 
№ 0210-07/434

052 Політологія 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

6196863 Москальцова Катерина Іванівна 49481516 EP 24.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0278417; 0320760 Політичні технології 
та аналіз політики

143,871

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 
№ 0210-07/434

054 Соціологія 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

5986437 Артеменко Дар`я Олександрівна 50938007 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0092509 Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

167,382

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 
№ 0210-07/434

054 Соціологія 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

5434826 Зубрян Анастасія Юріївна 36397244 XA 26.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0355086 Соціально-політичні та 
маркетингові 
дослідження

137,7

6277540 Крохмаль Роман Олександрович 50771871 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0099485 Соціально-політичні та 
маркетингові 
дослідження

195,483

6365332 Шарун Соф`я Владиславівна 50192508 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0107517; 0327699 Соціально-політичні та 
маркетингові 
дослідження

147,033

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 
№ 0210-07/434

054 Соціологія 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

6799095 Тарасова Валерія Юріївна 50864425 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0018547 Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

174,777

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 
№ 0210-07/434

061 Журналістика 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

5520832 Бєлікова Ганна Костянтинівна 44218463 XA 31.05.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0255580 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

180,744

5442515 Бородавка Олена Юріївна 50751089 AP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0079706 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

150,042

6492665 Голікова Владислава Павлівна 50777709 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0263680 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

119,952

5689796 Ізмалков Олексій Олександрович 50907522 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0154539 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

176,868

6541043 Курило Альона Юріївна 49264174 CM 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0200894 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

190,944

6683146 Литвиненко Надія Олександрівна 50630650 TA 22.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0155097 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

182,784

5



5774807 Малюк Євгенія Сергіївна 50620493 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0187634 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

187,884

5576883 Набока Альона Сергіївна 49420392 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0313055 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

179,418

6368086 Наумець Даниил Юрійович 50395686 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0123786; 0331393 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

138,72

6029071 Несен Олександра Русланівна 50918272 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0246951 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

179,52

6456114 Пилипчук Анна Андріївна 51328969 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0111299 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

190,23

5777894 Половінкіна Катерина Вікторівна 47895416 XA 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0311638 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

175,542

6494291 Старостіна Раїса Сергіївна 51353939 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0289798 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

170,646

6240900 Трофімова Валерія Вячеславівна 50907534 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0154699 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

174,216

5481125 Шарандіна Єлизавета Романівна 49811438 XA 07.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0270742 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

163,812

5644301 Щербина Михайло Сергійович 50781312 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0204782 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

142,086

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 
№ 0210-07/434

061 Журналістика 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

6799834 Старов Ілля Ігорович 51313021 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0197112 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

167,178

6800175 Ходукін Віталій Володимирович 51142711 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0200218 Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

189,924

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 №0210-07/462

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 4 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 
№ 0210-07/462

052 Політологія 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

6800844 Біденко Євгеній Миколайович 25475474 TA 03.07.2004 
Диплом спеціаліста

Політологія 135

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 
№ 0210-07/462

054 Соціологія 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

6800852 Волошин Сергій Володимирович 25675044 XA 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Соціально-політичні та 
маркетингові 
дослідження

190

6775803 Назаренко Ксенія Валеріївна 48936318 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Соціально-політичні та 
маркетингові 
дослідження

161

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 
№ 0210-07/462

054 Соціологія 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

6775821 Шаповал Анастасія Олександрівна 50209436 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

180

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 
№ 0210-07/462

061 Журналістика 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

6812714 Головко Ірина Євгенівна 50513064 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

172

6800206 Колодєєва Юлія Михайлівна 47259301 XA 01.07.2014 
Диплом бакалавра

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

190

6815271 Турутько Тетяна Миколаївна 49250362 XA 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

163

4



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 №0210-07/474

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 2 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 
№ 0210-07/474

054 Соціологія 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

5763642 Макагонова Олеся Олегівна 020806 E17 16.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Соціальні комунікації, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

204,1

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 
№ 0210-07/474

061 Журналістика 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

6702260 Гнилицька Юлія Станіславівна 037290 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

203,6

6701734 Дмитренко Олеся Олександрівна 037291 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

195

6159040 Островерх Каріна Дмитрівна 004626 E19 30.01.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

208

6573018 Полівода Ксенія Андріївна 099826 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

197,9

6721443 Посторонко Олена Максимівна 044747 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Медіакомунікації та 
зв’язки з 
громадськістю

188,6

2


