


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Додаток до наказу від «08»  серпня 2018 року 
№ 106 Стз

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5134947 Баранов Сергій Сергійович 50187960 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0046109 Штучний інтелект 145,452

5127417 Прімшиц Дмитро Григорович 44218104 XA 31.05.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0074769 Штучний інтелект 149,634



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Додаток до наказу від «08»  серпня 2018 року 
№ 106 Стз

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4374620 Плотников Максим Юрійович 46171570 XA 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0318658 Комп'ютерні науки 115,362

3782543 Смирнов Арсеній Арсенійович 50568179 XA 30.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0062312 Комп'ютерні науки 141,168



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Додаток до наказу від «08»  серпня 2018 року 
№ 106 Стз

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5083907 Кудь Микита Русланович 49858453 KB 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0183497; 0319212 Комп’ютерна 
інженерія

142,494



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Додаток до наказу від «08»  серпня 2018 року 
№ 106 Стз

171 Електроніка Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3971578 Литвин Дмитро Іванович 26292880 KB 24.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0306125 Електронні пристрої та 
системи

117,3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Додаток до наказу від «08»  серпня 2018 року 
№ 106 Стз

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5147725 Мринський Данило Дмитрович 50331438 HP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0057228 Телекомунікації 147,186



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет радіоелектроніки

Додаток до наказу від «08»  серпня 2018 року 
№ 106 Стз

186 Видавництво та 
поліграфія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4715846 Коверін Вадим Євгенович 46172337 XA 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0339832 Видавничо-
поліграфічна справа

120,426

4826173 Середа Валерія Вадимівна 49408252 XA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0218756 Видавничо-
поліграфічна справа

145,809


