


               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 
№ 1150 Ст

113 Прикладна математика 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/ 

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 11472018 108860
1

Сергєєв Микита Олександрович 095872 M18 30.06.2018 
Диплом магістра

Прикладна 
математика

0,000

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 
№ 1150 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/ 

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 11523021 109220
5

Бабенко Владислав Михайлович 40072767 KB 30.06.2011 
Диплом магістра

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

2 10993101 109220
5

Бажанов Дмитро Геннадійович 138045 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

3 11536539 109220
5

Даценко Антон Сергійович 172855 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

2



4 11547879 109220
5

Деменков Володимир Андрійович 40009634 XA 21.02.2011 
Диплом спеціаліста

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

5 11484949 109220
5

Дубок Владислав Юрійович 138052 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

6 11589173 109220
5

Євсюков Олександр Юрійович 901940 KB 12.06.1995 
Диплом спеціаліста

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

7 11354637 109220
5

Зуєтір Мухаммед Рамі Самірович 138155 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

8 11555703 109220
5

Казаков Михайло Юрійович 095102 M18 30.06.2018 
Диплом магістра

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

9 11549385 109220
5

Кіпріч Іван Сергійович 25585734 XA 05.07.2004 
Диплом спеціаліста

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

10 11555150 109220
5

Кіценко Юрій Олександрович 23685207 XA 05.03.2004 
Диплом магістра

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

11 11366884 109220
5

92-3501860 Павло Андрійович 138142 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

12 11477600 109220
5

Лазаренко Станіслав Валентинович 34718402 HP 07.07.2008 
Диплом бакалавра

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

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 
№ 1150 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/ 

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 11426005 969262
92-5703226 Богдан Євгенович 138141 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

4



               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 
№ 1150 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/ 

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 11467464 109242
5

Білоконь Микола Анатолійович 026963 ДCK 30.07.2003 
Диплом спеціаліста

Інформаційні 
технології 
проектування

0,000

2 11468429 109242
5

Гончаренко Тарас Андрійович 23424494 XA 30.06.2003 
Диплом спеціаліста

Інформаційні 
технології 
проектування

0,000

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 
№ 1150 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/ 

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 11418286 106336
0

Богданов Володимир Ігорович 007840 M17 31.01.2017 
Диплом магістра

Системи 
штучного 
інтелекту

0,000

2 11481863 106336
0

Гончаров Євген Ігорович 30534662 XA 30.06.2006 
Диплом бакалавра

Системи 
штучного 
інтелекту

0,000

3 11197730 106336
0

Дідковський Данило Євгенович 158373 B21 02.07.2021 
Диплом бакалавра

Системи 
штучного 
інтелекту

0,000

6



4 11197722 106336
0

Дяченко Іван Ігорович 158367 B21 02.07.2021 
Диплом бакалавра

Системи 
штучного 
інтелекту

0,000

5 11046447 106336
0

Ікрянов Володимир Григорович 30543008 XA 30.06.2006 
Диплом бакалавра

Системи 
штучного 
інтелекту

0,000

6 11530531 106336
0

Піхуля Дмитро Олексійович 11176583 XA 10.06.1999 
Диплом спеціаліста

Системи 
штучного 
інтелекту

0,000

7 11054292 106336
0

Плєтньов Владислав Володимирович 169449 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

Системи 
штучного 
інтелекту

0,000

8 11191639 106336
0

Поліїт Максим Русланович 070439 C16 30.06.2016 
Диплом спеціаліста

Системи 
штучного 
інтелекту

0,000

9 11502522 106336
0

Хвалюк Павло Володимирович 136843 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Системи 
штучного 
інтелекту

0,000

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 
№ 1150 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/ 

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 11554134 106337
8

Бондаренко Станіслав Андрійович 38550459 XA 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Науки про дані 
(Data Science)

0,000

2 11489282 106337
8

Косяков Дмитро Вадимович 095866 M18 30.06.2018 
Диплом магістра

Науки про дані 
(Data Science)

0,000

3 11484945 106337
8

Смірнов Микола Євгенович 090187 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Науки про дані 
(Data Science)

0,000

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 
№ 1150 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/ 

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 11418039 109243
3

Горлач Михайло Юрійович 36636342 XA 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Управління 
проектами в 
галузі 
інформаційних 
технологій

0,000

2 11412280 109243
3

Крук Богдан Євгенійович 21601496 XA 04.07.2003 
Диплом спеціаліста

Управління 
проектами в 
галузі 
інформаційних 
технологій

0,000

9



3 11558644 109243
3

Малета Валентин Михайлович 226934 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Управління 
проектами в 
галузі 
інформаційних 
технологій

0,000

4 11432224 109243
3

Наконечний Артем Володимирович 136577 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Управління 
проектами в 
галузі 
інформаційних 
технологій

0,000

5 11550586 109243
3

Фірсов Вячеслав Андрійович 118338 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Управління 
проектами в 
галузі 
інформаційних 
технологій

0,000

6 11433835 109243
3

Шишера Олександр Сергійович 27419757 XA 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Управління 
проектами в 
галузі 
інформаційних 
технологій

0,000

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 
№ 1150 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/ 

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 11485303 108866
4

Кулик Олександр Вікторович 124338 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Інформатика 0,000

2 10987272 108866
4

Мезенцев Роман Олександрович 27727374 XA 05.07.2005 
Диплом спеціаліста

Інформатика 0,000

3 11608881 108866
4

Пашук Олександр Григорович 010961 B21 26.02.2021 
Диплом бакалавра

Інформатика 0,000

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 
№ 1150 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/ 

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 11589311 109241
4

Мікоткін Олексій Володимирович 017501 HX 28.02.2000 
Диплом спеціаліста

Інформаційні 
управляючі 
системи та 
технології 

0,000

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 
№ 1150 Ст

123 Комп’ютерна інженерія 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/ 

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 11070414 106201
5

Бадалов Араз Адалят огли 125725 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Системне 
програмування

0,000

2 11101305 106201
5

Беспалий Андрій Віталійович 32187342 XA 30.06.2007 
Диплом спеціаліста

Системне 
програмування

0,000

3 11290339 106201
5

Бірюков Георгій Костянтинович 000916 B17 04.01.2017 
Диплом бакалавра

Системне 
програмування

0,000

4 11544219 106201
5

Великодний Ігор Андрійович 43975787 XA 04.02.2013 
Диплом спеціаліста

Системне 
програмування

0,000

5 11073318 106201
5

Микитишин Василь Юрійович 131803 B15 30.06.2015 
Диплом бакалавра

Системне 
програмування

0,000

13



6 11079214 106201
5

Растєгаєв Роман Іванович 007562 C16 29.02.2016 
Диплом спеціаліста

Системне 
програмування

0,000

7 11453834 106201
5

Усатенко Максим Віталійович 102584 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Системне 
програмування

0,000

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 
№ 1150 Ст

123 Комп’ютерна інженерія 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/ 

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 11406933 109212
4

Єфімов Антон Юрійович 137204 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Системне 
програмування

0,000

2 11179452 109212
4

Харченко Ярослав Олегович 108527 M18 19.07.2018 
Диплом магістра

Системне 
програмування

0,000

15



               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 
№ 1150 Ст

123 Комп’ютерна інженерія 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/ 

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 11221875 109213
0

Лобойченко Данило Анатолійович 020947 B21 27.06.2021 
Диплом бакалавра

Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи

0,000

2 11515551 109213
0

Луговий Дмитро Юрійович 136861 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи

0,000

3 11424792 109213
0

Холоша Сергій Вікторович 44202433 XA 29.06.2013 
Диплом спеціаліста

Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи

0,000

16



4 11482124 109213
0

Цвек Владислав Сергійович 017247 M19 31.01.2019 
Диплом магістра

Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи

0,000

17



               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 
№ 1150 Ст

123 Комп’ютерна інженерія 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/ 

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 11502634 109211
5

Матросов Микита Сергійович 034494 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

Комп`ютерні 
системи та 
мережі

0,000

2 11489309 109211
5

Фоменко Роман Сергійович 118287 C17 10.09.2017 
Диплом спеціаліста

Комп`ютерні 
системи та 
мережі

0,000

18



               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 
№ 1150 Ст

123 Комп’ютерна інженерія 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/ 

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 11451545 109211
2

92-5265930 Юрій Андрійович 136864 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп`ютерні 
інтелектуальні 
технології

0,000

19



               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 
№ 1150 Ст

124 Системний аналіз 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/ 

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 11587503 108921
0

Школін Олег Вікторович 015205 ЛABC 
12.06.1995 Диплом 
спеціаліста

Системний 
аналіз і 
управління

0,000

20



               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 
№ 1150 Ст

125 Кібербезпека 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/ 

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 11264926 109210
6

Демус Антон Валерійович 33154680 XA 25.02.2008 
Диплом спеціаліста

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

0,000

2 11197870 109210
6

Дідковський Данило Євгенович 158373 B21 02.07.2021 
Диплом бакалавра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

0,000

21



3 11197898 109210
6

Дяченко Іван Ігорович 158367 B21 02.07.2021 
Диплом бакалавра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

0,000

4 11467918 109210
6

Пустовіт Станіслав Миколайович 47688365 XA 12.01.2015 
Диплом спеціаліста

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

0,000

5 11304534 109210
6

Садовий Микола Сергійович 108495 M18 19.07.2018 
Диплом магістра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

0,000

22



               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 
№ 1150 Ст

125 Кібербезпека 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/ 

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 11601847 108927
5

Мосолов Владислав Вадимович 020395 B18 02.06.2018 
Диплом бакалавра

Системи 
технічного 
захисту 
інформації, 
автоматизація її 
обробки

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 
№ 1150 Ст

126 Інформаційні системи та технології 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/ 

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 11230610 108930
6

Д`яченко Микита Олександрович 049032 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Архітектурне 
проектування 
інформаційних 
систем

0,000

2 11234739 108930
6

Петрикін Олександр Русланович 068566 C16 30.06.2016 
Диплом спеціаліста

Архітектурне 
проектування 
інформаційних 
систем

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 
№ 1150 Ст

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 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/ 

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 11529750 109803
4

Безпоясний Богдан Степанович 43344444 EP 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Комп’
ютеризовані та 
робототехнічні 
системи

0,000

2 11450890 109803
4

Бердник Юрій Анатолійович 39343199 XA 28.06.2010 
Диплом бакалавра

Комп’
ютеризовані та 
робототехнічні 
системи

0,000

25



3 11204700 109803
4

Черевко Володимир Геннадійович 007939 M19 19.01.2019 
Диплом магістра

Комп’
ютеризовані та 
робототехнічні 
системи

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 
№ 1150 Ст

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 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/ 

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 11590546 109803
2

Катишев Ігор Анатолійович 644354 ЦB 19.02.1993 
Диплом спеціаліста

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

0,000

2 11531705 109803
2

Кононенко Віталій Анатолійович 25977751 XA 28.02.2005 
Диплом спеціаліста

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

0,000
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3 11331768 109803
2

Міщенко Денис Олегович 113708 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

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 
№ 1150 Ст

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 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/ 

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 11560887 109002
5

Глубокий Максим Юрійович 23962372 XA 05.07.2004 
Диплом магістра

Фотоніка та 
оптоінформатик
а

0,000

2 11544055 109002
5

Заярний Віктор Леонідович 13338347 XA 10.06.2000 
Диплом спеціаліста

Фотоніка та 
оптоінформатик
а

0,000

3 11578880 109002
5

Суліма Євген Валерійович 30542999 XA 30.06.2006 
Диплом бакалавра

Фотоніка та 
оптоінформатик
а

0,000
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4 11458436 109002
5

Чаплигін Владислав Сергійович 30538228 XA 30.06.2006 
Диплом бакалавра

Фотоніка та 
оптоінформатик
а

0,000

30



               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 
№ 1150 Ст

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 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/ 

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 11542996 103855
9

Дьячков Сергій Михайлович 38741662 XA 25.06.2010 
Диплом спеціаліста

Забезпечення 
якості

0,000

2 11550180 103855
9

Яковенко Андрій Валерійович 32473938 XA 30.06.2007 
Диплом магістра

Забезпечення 
якості

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 
№ 1150 Ст

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 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/ 

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 11608670 104016
5

Кязімов Анар Тельман огли 28302932 XA 19.12.2005 
Диплом спеціаліста

Лазерна і 
оптоелектронна 
техніка

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 
№ 1150 Ст

153 Мікро- та наносистемна техніка 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/ 

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 11312861 109002
8

Ковальов Павло Анатолійович 066196 M18 27.02.2018 
Диплом магістра

Мікро- та 
наноелектронні 
прилади і 
пристрої

0,000

2 11128706 109002
8

Кравченко Владислав Вадимович 080078 M18 28.04.2018 
Диплом магістра

Мікро- та 
наноелектронні 
прилади і 
пристрої

0,000
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3 11437836 109002
8

Соколов Дмитро Юрійович 143629 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Мікро- та 
наноелектронні 
прилади і 
пристрої

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 
№ 1150 Ст

163 Біомедична інженерія 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/ 

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 11468379 106330
5

Волкогон Артем Ігорович 47532914 XA 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

Біомедична 
інженерія

0,000

2 11230806 106330
5

Демус Антон Валерійович 33154680 XA 25.02.2008 
Диплом спеціаліста

Біомедична 
інженерія

0,000

3 11575546 106330
5

92-5829326 Ігор Олегович 136198 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Біомедична 
інженерія

0,000

4 11513163 106330
5

Кукоба Євген Анатолійович 21601211 XA 04.07.2003 
Диплом спеціаліста

Біомедична 
інженерія

0,000

5 11520587 106330
5

Кукоба Сергій Вікторович 21126699 XA 05.07.2002 
Диплом спеціаліста

Біомедична 
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 
№ 1150 Ст

163 Біомедична інженерія 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/ 

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 11439861 995415 92-5679810 Амір Джавад 136192 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Біомедична 
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 
№ 1150 Ст

171 Електроніка 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/ 

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 11021262 109003
3

Бондаренко Сергій Вікторович 35292531 XA 30.06.2008 
Диплом бакалавра

Електронні 
прилади та 
пристрої

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 
№ 1150 Ст

171 Електроніка 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/ 

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 11526550 106233
1

Корольов Іван Анатолійович 21601041 XA 04.07.2003 
Диплом спеціаліста

Системи, 
технології і 
комп`ютерні 
засоби 
мультимедіа

0,000

2 11481242 106233
1

Печенов Максим Анатолійович 21601405 XA 04.07.2003 
Диплом спеціаліста

Системи, 
технології і 
комп`ютерні 
засоби 
мультимедіа

0,000

38



3 11514076 106233
1

Сергєєв Віталій Олександрович 35361241 XA 11.08.2008 
Диплом бакалавра

Системи, 
технології і 
комп`ютерні 
засоби 
мультимедіа

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 
№ 1150 Ст

172 Телекомунікації та радіотехніка 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/ 

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 11418451 109245
2

Валюх Дмитро Михайлович 093290 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Інформаційно-
мережна 
інженерія

0,000

2 11454843 109245
2

Кременецький Сергій Олександрович 084384 C15 25.06.2015 
Диплом спеціаліста

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 
№ 1150 Ст

172 Телекомунікації та радіотехніка 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/ 

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 11546298 103827
0

Євсютін Іван Дмитрович 036588 M22 31.05.2022 
Диплом магістра

Інфокомунікацій
на 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 
№ 1150 Ст

173 Авіоніка 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/ 

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 11515718 109005
6

Русиник Микита Володимирович 115619 M21 31.12.2021 
Диплом магістра

Вбудовані 
системи авіоніки

0,000

2 11567528 109005
6

Токар Артем Андрійович 050699 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Вбудовані 
системи авіоніки

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 
№ 1150 Ст

186 Видавництво та поліграфія 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/ 

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 11449880 106160
0

Арсеньєв Олег Миколайович 28148938 XA 09.07.2005 
Диплом магістра

Комп'ютерні 
технології та 
системи 
видавничо-
поліграфічних 
виробництв

0,000
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2 11575241 106160
0

Даценко Геннадій Вікторович 44202676 XA 29.06.2013 
Диплом спеціаліста

Комп'ютерні 
технології та 
системи 
видавничо-
поліграфічних 
виробництв

0,000

3 11577553 106160
0

Мамін Дмитро Олегович 25585337 XA 07.07.2004 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
технології та 
системи 
видавничо-
поліграфічних 
виробництв

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 
№ 1150 Ст

186 Видавництво та поліграфія 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/ 

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 11504247 106160
2

Калугіна Марта Сергіївна 043233 C15 11.07.2016 
Диплом спеціаліста

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

0,000
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