


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 «16»  серпня 2018 року 
№ 110 стз

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4748654 Волков Максим Євгенійович 110609 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

232,47

4946248 Ільїн Валерій Сергійович 110709 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

228,35

4641558 Стрижаков Віктор Володимирович 025766 B18 31.05.2018 Диплом 
бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

213



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 «16»  серпня 2018 року 
№ 110 стз

163 Біомедична інженерія Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

4456244 Кондратьєв Дмитро Ігорович 031561 B16 01.06.2016 Диплом 
бакалавра

Біомедична інженерія 249,84

4747307 Надточий Анна Олександрівна 110711 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Біомедична інженерія 214,67

4675820 Чорна Ірина Михайлівна 110781 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Біомедична інженерія 257,46



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 «16»  серпня 2018 року 
№ 110 стз

171 Електроніка Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

5114528 Корнієнко Тетяна Василівна 110703 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Електронні прилади та 
пристрої

216,51

4746816 Ульянко Валерій Олександрович 110752 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Електронні прилади та 
пристрої

218,72



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 «16»  серпня 2018 року 
№ 110 стз

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4720196 Лико Ольга Володимирівна 108010 B18 23.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інформаційні мережі 
зв’язку

235

3582196 Мартинова Валерія Юріївна 098258 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інформаційні мережі 
зв’язку

259,07

4946139 Плетньов Віталій Михайлович 129156 B15 30.06.2015 Диплом 
бакалавра

Інформаційні мережі 
зв’язку

184,48

4469704 Романович Володимир Олексійович 071382 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Інформаційні мережі 
зв’язку

221,75

4748975 Свід Марина Анатоліївна 110762 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інформаційні мережі 
зв’язку

204,07

5117840 Харитонський Станіслав Ігорович 108012 B18 23.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інформаційні мережі 
зв’язку

230

5022878 Шевченко Маргарита Олександрівна 098316 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інформаційні мережі 
зв’язку

225,87



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 «16»  серпня 2018 року 
№ 110 стз

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

5114353 Рибанов Євгеній Ігорович 110754 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Радіотехніка 247,97



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 «16»  серпня 2018 року 
№ 110 стз

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

3587891 Соломатін Денис Андрійович 098260 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Телекомунікаційні 
системи та мережі

269,44



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 «16»  серпня 2018 року 
№ 110 стз

186 Видавництво та 
поліграфія Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

5094327 Вербицька Алеся Олександрівна 110595 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Комп'ютерні 
технології та системи 
видавничо-
поліграфічних 
виробництв

251,19

3602313 Пашкульська Марія Петрівна 099675 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Комп'ютерні 
технології та системи 
видавничо-
поліграфічних 
виробництв

267,53


