
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 №0210-05/1418

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 денної 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 
№ 0210-05/1418

052 Політологія Державна Магістр Денна 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

6308376 Гончаренко Максим Миколайович 154002 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Глобальні студії та 
світова політика

381,266

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 
№ 0210-05/1418

061 Журналістика Державна Магістр Денна 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

6695186 Білокопитов Костянтин Олександрович 143792 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аудіовізуальні медіа та 
цифрова журналістика

361,154

6310705 Гусейнова Ніса Ілгар кизи 153998 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аудіовізуальні медіа та 
цифрова журналістика

323,508

6216516 Ісмаілова Сабіна Ідрісовна 133843 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Аудіовізуальні медіа та 
цифрова журналістика

326,846

6498789 Курлат Катерина Сергіївна 143803 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аудіовізуальні медіа та 
цифрова журналістика

298,726

6698465 Лазурко Анна Сергіївна 050025 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Аудіовізуальні медіа та 
цифрова журналістика

339,812

6213434 Літун Єлизавета Андріївна 153997 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аудіовізуальні медіа та 
цифрова журналістика

293,776

6681855 Шевченко Анна Олегівна 143851 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аудіовізуальні медіа та 
цифрова журналістика

291,08

5624706 Шилякова Аліна Сергіївна 153989 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Аудіовізуальні медіа та 
цифрова журналістика

319,212
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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 
№ 0210-05/1418

061 Журналістика Державна Магістр Денна 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

6784514 Завізіступ Наталя Юріївна 12168612 XA 30.06.2000 
Диплом спеціаліста

Аудіовізуальні медіа та 
цифрова журналістика

341,08
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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 
№ 0210-05/1418

061 Журналістика Державна Магістр Денна 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

6166731 Петерсон Еліна Едуардівна 154041 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Стратегічні 
комунікації та нові 
медіа

323,962

4


