
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 «11» серпня 2019 року №0210-05/1319

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2019 році та рішення приймальної комісії від «10» серпня 2019 
року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету 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 «11»  серпня 2019 року 
№ 0210-05/1319

101 Екологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6725965 Крайнюков Олександр Олексійович 073698 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

387,47

6761457 Проскуріна Дар`я Романівна 073695 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

387,38

5813530 Толстокора Аліна Андріївна 073678 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

399,06

5806501 Чертова Олена Олексіївна 073683 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

370,22
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 0210-05/1319

101 Екологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6713132 Кузьмінова Анастасія Юріївна 073676 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Екологічна безпека 411,25

6170809 Устименко Анна Петрівна 073693 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Екологічна безпека 388,5
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 0210-05/1319

101 Екологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6259781 Соловйова Анастасія Анатоліївна 073697 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Заповідна справа 375,36

6727379 Ястребов Павло Сергійович 073694 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Заповідна справа 393,53
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 0210-05/1319

101 Екологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6728605 Стріян Катерина Олександрівна 073691 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Екологічний контроль 
та аудит

382,32

6761662 Ширканова Валерія Вадимівна 073687 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Екологічний контроль 
та аудит

379,25
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