
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 «16» серпня 2021 року №95 Стз

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет 
радіоелектроніки у 2021 році та рішення приймальної комісії від «16» серпня 2021 
року, протокол №82,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної 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 «16»  серпня 2021 року 
№ 95 Стз

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

№
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тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності
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1 9267683 925565

Гур`єв Даніїл Сергійович 52274650 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0265910; 2021р. 
- 0265910; 
2021р. - 
0265910

Інформаційні 
технології 
управління

196,758

2 9117563 925565

Даніленко Михайло Сергійович 46296645 HP 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0372596; 2021р. 
- 0372596; 
2021р. - 
0372596

Інформаційні 
технології 
управління

169,932

3 10109924 925565

Кирилов Ілля Борисович 50097136 XE 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0278354; 2018р. 
- 0278354; 
2018р. - 
0278354

Інформаційні 
технології 
управління

179,928
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