
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 №97 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 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 
№ 97 Стз

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна 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 9068922 945501
Глоба Вікторія Вікторівна 039873 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0090659; 2021р. 
- 0322958

Інформаційні 
технології 
управління

138,750

2 9068119 945501
Роженко Дарина Вадимівна 028967 E21 02.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0073986; 2019р. 
- 0073986

Інформаційні 
технології 
управління

168,250

3 9829487 945501
Фефелова Злата Євгенівна 039884 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0092599; 2020р. 
- 0338694

Інформаційні 
технології 
управління

181,000
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 97 Стз

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна 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 8915356 945486
Давиденко Богдан Володимирович 043245 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0121255; 2019р. 
- 0121255

Штучний інтелект 148,500

2 10088481 945486
Должиков Микита Юрійович 051948 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0314158; 2019р. 
- 0314158

Штучний інтелект 146,000
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 97 Стз

186 Видавництво та поліграфія Державна Бакалавр Заочна 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 9069111 945526
Лимар Дар`я Володимирівна 094173 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0247682; 2019р. 
- 0247682

Видавничо-
поліграфічна справа

179,000
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