
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 «19» серпня 2019 року №124 Стз

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет 
радіоелектроніки у 2019 році та рішення приймальної комісії від «19» серпня 2019 
року, протокол №81,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 «19»  серпня 2019 року 
№ 124 Стз

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Магістр Заочна 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

6773627 Гриценко Олександр Володимирович 082450 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

231,269

6773593 Коваленко Віктор Юрійович 082436 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

231,269

6773460 Крошкін Ілля Сергійович 082429 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

212,673

6774626 Лисенко Антон Сергійович 082432 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

205,75

1



6774700 Литвинов Сергій Максимович 145764 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

215,333

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 радіоелектроніки

Додаток до наказу від «19»  серпня 2019 року 
№ 124 Стз

163 Біомедична інженерія Державна Магістр Заочна 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

6775365 Шуляк Анна Віталіївна 145527 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Біомедична інженерія 225

3


