
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Харківський  національний  університет  радіоелектроніки 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «25» серпня 2021 року №1167 Ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет 
радіоелектроніки у 2021 році та рішення приймальної комісії від «25» серпня 2021 
року, протокол №87,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «25»  серпня 2021 року 
№ 1167 Ст

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9681294 818004
Нікітченко Богдан Юрійович 091715 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0048634

Інженерія 
програмного 
забезпечення

167,000

2 9498461 818004
Носов Олексій Валерійович 091735 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0082445

Інженерія 
програмного 
забезпечення

121,250

3 9255105 818004
Сайчишина Наталія Сергіївна 091710 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0110919

Інженерія 
програмного 
забезпечення

167,000

4 9503007 818004
Стешко Владислав Юрійович 091764 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0077864

Інженерія 
програмного 
забезпечення

131,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «25»  серпня 2021 року 
№ 1167 Ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9476544 849253 Мотко Микита Євгенович 092015 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0052189

Науки про дані 
(Data Science)

150,000
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