
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Харківський національний університет радіоелектроніки

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «02» серпня 2019 року №1004 Ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет 
радіоелектроніки у 2019 році та рішення приймальної комісії від «02» серпня 2019 
року, протокол № 69,

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 11 арк.

Ректор В.В. Семенець
(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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 1004 Ст

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6309618 Безносенко Артур Андрійович 057012 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп`ютерні науки та 
технології

145,425

6465382 Воронцов Олександр Романович 057005 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп`ютерні науки та 
технології

166,383

5895997 Зінченко Іван Олегович 105487 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп`ютерні науки та 
технології

157,187

6259770 Капацій Миколай Владиславович 063248 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп`ютерні науки та 
технології

140,116

5452078 Суворов Максим Віталійович 118793 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп`ютерні науки та 
технології

173,773

5491000 Ярмак Олександр Михайлович 029057 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп`ютерні науки та 
технології

157,188
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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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 1004 Ст

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6302016 Біла Єлизавета Володимирівна 027432 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи технічного 
захисту інформації

165

5754760 Білоус Мар`яна Володимирівна 027428 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи технічного 
захисту інформації

128,333

6678507 Зінченко Ярослав Олексійович 105481 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи технічного 
захисту інформації

123,75

6041382 Пилявських Євгеній Андрійович 027492 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи технічного 
захисту інформації

146

6040663 Ранько Марія Анатоліївна 027497 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи технічного 
захисту інформації

172

5764325 Сушко Володимир Ігорович 027493 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи технічного 
захисту інформації

154,333
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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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 1004 Ст

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5666339 Герасименко Євгеній Олегович 029093 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Управління 
інформаційною 
безпекою

157,142

5536124 Горобій Влад Олександрович 029141 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Управління 
інформаційною 
безпекою

164,107

5797803 Піглюк Ігор Миколайович 059310 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Управління 
інформаційною 
безпекою

174,022

5656121 Хімій Владислав Олександрович 105312 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Управління 
інформаційною 
безпекою

158,297
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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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 1004 Ст

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

5829294 Малько Іван Сергійович 059293 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системна інженерія 129,409
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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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 1004 Ст

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

5672412 Обозін Ярослав Вадимович 036647 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

146,9
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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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 1004 Ст

171 Електроніка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5653529 Богачов Дмитро Григорович 105520 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи, технології і 
комп'ютерні засоби 
мультимедіа

154,787

5507417 Волошенко Ірина Сергіївна 029082 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи, технології і 
комп'ютерні засоби 
мультимедіа

157,5

5567774 Герасіменко Дмитро Сергійович 059302 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи, технології і 
комп'ютерні засоби 
мультимедіа

122,055

5582086 Колесник Станіслав Олександрович 059306 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи, технології і 
комп'ютерні засоби 
мультимедіа

151,364

5536161 Лабунський Володимир Валентинович 105449 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи, технології і 
комп'ютерні засоби 
мультимедіа

130,364

5538596 Нікітін Нікіта Романович 105164 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи, технології і 
комп'ютерні засоби 
мультимедіа

148,75

6



5529235 Самойлик Єгор Сергійович 029060 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи, технології і 
комп'ютерні засоби 
мультимедіа

135,625

5690720 Яковлєв Андрій Дмитрович 059298 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Системи, технології і 
комп'ютерні засоби 
мультимедіа

141,023

7



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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 1004 Ст

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6480485 Алєйников Сергій Сергійович 105508 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Радіоелектронні 
засоби вбудованих 
систем 

151,818

5655101 Бредіхін Денис Сергійович 055080 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Радіоелектронні 
засоби вбудованих 
систем 

157,386
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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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 1004 Ст

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6190944 Капінос Максим Олексійович 033404 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Радіотехніка 121,25
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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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 1004 Ст

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

5679364 Шабохін Микита Олександрович 059269 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інфокомунікаційна 
інженерія

120,682
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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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 1004 Ст

173 Авіоніка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5527879 Зінов`єв Богдан Олександрович 059278 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Вбудовані системи 
авіоніки

136,022

5665255 Оборожній Максим Віталійович 114275 E19 29.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Вбудовані системи 
авіоніки

132,2

5684150 Сидора Іван Сергійович 105530 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Вбудовані системи 
авіоніки

135,636

11


