


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 Ст

051 Економіка 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11488822 109971
4

Головкіна Анастасія Ігорівна 53526458 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0441411 Економічна 
кібернетика

141,615

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 Ст

121 Інженерія програмного забезпечення 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10535084 978077

Бистрицька Анастасія Іллівна 53503848 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0174313 Програмна 
інженерія

151,726

2 10948136 978077

Кривошапко Сергій Сергійович 53067180 TA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0087914 Програмна 
інженерія

171,521

2



3 11317161 978077

Лозенко Богдан Євгенович 53515320 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0447737 Програмна 
інженерія

151,405

4 11313830 978077

92-5648093 Владислав Сергійович 52061755 XA 03.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0324381 Програмна 
інженерія

162,105

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10744694 100518
1

Астапов Віктор Миколайович 53057354 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0095049 Комп`ютерні 
науки та 
технології

147,874

2 10919603 100518
1

92-7988070 Данило Ігорович 53516559 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0148465 Комп`ютерні 
науки та 
технології

149,907

4



3 10769106 100518
1

Кєлін Максим Олексійович 53516710 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0322335 Комп`ютерні 
науки та 
технології

152,903

4 11357119 100518
1

Проценко Владислав Андрійович 52594813 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0448735 Комп`ютерні 
науки та 
технології

162,747

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10675600 996602

Кикоть Данііл Русланович 53201689 BH 07.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0075957 Інформаційні 
технології 
управління

161,142

2 10650498 996602

92-7891689 Ігор Олегович 53491474 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інформаційні 
технології 
управління

146,590

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11151676 995949

Швальов Микита Сергійович 53351591 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0109015 Інформатика 163,175

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 Ст

123 Комп’ютерна інженерія 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10768066 970918

Корх Олег Сергійович 53525295 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0016777 Комп’ютерна 
інженерія

151,298

2 10920239 970918

Фареник Платон Олегович 53345245 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0185520 Комп’ютерна 
інженерія

162,105

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 Ст

125 Кібербезпека 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10810943 968158

Лосинський Максим Вікторович 53512894 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0132663 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

155,792

2 11328275 968158

Циганков Дамір Єгорович 53520943 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0431618 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

172,163

9



3 10905820 968158

Чеголя Ілля Ігорович 53353252 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0020655 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

161,035

10



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 Ст

125 Кібербезпека 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11331453 968159

92-7894651 Іван Андрійович 53513270 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0442410 Системи 
технічного 
захисту 
інформації

159,644

11



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 Ст

125 Кібербезпека 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11331257 968164

Попов Майкл Сергійович 53513378 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0278541 Управління 
інформаційною 
безпекою

147,018

12



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11052378 108588
5

Фещенко Максим Вікторович 53494350 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

13



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 Ст

163 Біомедична інженерія 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10562710 970919

92-8063949 Андрій Вячеславович 53521227 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0477400 Біомедична 
інженерія

156,167

14



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10923824 108600
9

Бобік Микола Сергійович 014921 MOAB 
20.06.1995 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Інформаційно-
мережна 
інженерія

0,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11517108 103444
1

Богуш Євгеній Андрійович 53525438 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Видавничо-
поліграфічна 
справа

0,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 1147 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 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10586870 977895

92-8043024 Ілля Романович 53331105 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0196421 Видавничо-
поліграфічна 
справа

167,027
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