
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 «01» серпня 2019 року №105 Стз

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет 
радіоелектроніки у 2019 році та рішення приймальної комісії від «01» серпня 2019 
року, протокол №68,

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 7 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 «01»  серпня 2019 року 
№ 105 Стз

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

5465019 Герасименко Євгеній Олександрович 51245227 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0157044 Програмна інженерія 147,9

6071544 Гнідаш Ігор Валерійович 50436261 TA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0023805 Програмна інженерія 181,05

6191960 Попова Руслана Юріївна 42528751 HP 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0343964 Програмна інженерія 150,756

5555536 Пучко Владислав Андрійович 51132160 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0083933 Програмна інженерія 161,772

5524565 Шило Данііл Вадимович 51357157 AH 08.07.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0142498 Програмна інженерія 163,914
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 105 Стз

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

5974442 Косенко Анастасія Вікторівна 51328974 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0069104 Штучний інтелект 191,25

6008103 Постельняк Юлія Павлівна 50482235 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0162478 Штучний інтелект 155,55
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 105 Стз

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

5525027 Растворов Дмитро Артурович 50777745 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0050563 Інформаційні 
технології управління

167,484

6625868 Шепенько Сергій Ігорович 50329145 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0043572; 0353311 Інформаційні 
технології управління

161,976
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 105 Стз

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

5521657 Белозьоров Павло Юрійович 50778035 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0145567 Комп’ютерна 
інженерія

162,078

5645097 Литвинов Андрій Павлович 50769609 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0117870 Комп’ютерна 
інженерія

161,874

6641972 Святський Олексій Ігорович 50209493 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0071847 Комп’ютерна 
інженерія

158,202

5734010 Скрильов Глеб Валерійович 50720793 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0272004 Комп’ютерна 
інженерія

164,322

5624345 Сохраніч Ірина Анатоліївна 50780907 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0082421 Комп’ютерна 
інженерія

158,61
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 105 Стз

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

5866874 Дрозд Дмитро Сергійович 50180596 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0009686 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

156,978

6687290 Куля Владислав Максимович 50763963 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0097162 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

154,122

6296812 Шульга Владислава Олегівна 50630238 TA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0038279 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

157,182
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 105 Стз

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

5908591 Мілостний Олег Сергійович 49139793 XA 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

163,551
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 105 Стз

186 Видавництво та 
поліграфія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

5815066 Колодочка Юлія Олексіївна 50762511 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0011453 Видавничо-
поліграфічна справа

131,351

5789537 Омельченко Марія Михайлівна 49666554 XA 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0326311 Видавничо-
поліграфічна справа

150,39

5882586 Токаренко Радміла Олександрівна 50773076 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0262773 Видавничо-
поліграфічна справа

127,605
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