
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 №0210-07/416

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 заочної 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 
№ 0210-07/416

051 Економіка Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6070981 Смага Анна Романівна 136024 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Міжнародна економіка 316,474

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 «11»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/416

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6287714 Балашова Ксенія Сергіївна 107039 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

408,91

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 «11»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/416

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6676915 Гурбанова Лейла Тавеккул кизи 157992 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
організацій

398,056

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 «11»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/416

075 Маркетинг Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6560304 Панчишна Катерина Вікторівна 176419 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Маркетинг 408,594

4


