
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Харківський  національний  університет  радіоелектроніки 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «07» вересня 2020 року №1146 Ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет 
радіоелектроніки у 2020 році та рішення приймальної комісії від «07» вересня 2020 
року, протокол №81,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Ректор Семенець В.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «07»  вересня 2020 року 
№ 1146 Ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7275906 694295
Вакал Владислав Валерійович 092521 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0187629 Комп`ютерні науки 
та технології

314

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «07»  вересня 2020 року 
№ 1146 Ст

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8011467 713755
Байов Артем Валерійович 001018 E20 31.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0223541 Системна інженерія 253

2 8083161 713755
Молодцов Богдан Олегович 001017 E20 31.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0222318 Системна інженерія 229

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «07»  вересня 2020 року 
№ 1146 Ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7562457 751636
Гончаров Владислав Олексійович 071125 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0275400 Інфокомунікаційна 
інженерія

217

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «07»  вересня 2020 року 
№ 1146 Ст

186 Видавництво та поліграфія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7908551 696226
Барибін Іван Іванович 092786 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0102125 Видавничо-
поліграфічна справа

338

2 7244813 696226
Булгакова Софія Ігорівна 131956 E20 02.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0321518 Видавничо-
поліграфічна справа

335

3 7907504 696226
Гринюк Марина Іванівна 071548 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0229450 Видавничо-
поліграфічна справа

316

4 7901404 696226
Каменчук Олександра Сергіївна 047316 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0160466 Видавничо-
поліграфічна справа

313

5 7422921 696226
Парадюк Богдан Олександрович 047320 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0160367 Видавничо-
поліграфічна справа

321

6 7386865 696226
Проценко Кирило Олегович 074375 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0377660 Видавничо-
поліграфічна справа

310

4



7 7252701 696226
Сандига Кирило Артемович 023644 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0181911 Видавничо-
поліграфічна справа

327

5


