
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Харківський національний університет радіоелектроніки

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «16» вересня 2019 року №173 Стз

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет 
радіоелектроніки у 2019 році та рішення приймальної комісії від «16» вересня 2019 
року, протокол №97,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «16» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

В.о.ректора І.В. Рубан
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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»  вересня 2019 року 
№ 173 Стз

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6823391 Бузов Артур Валерійович 43965913 HK 21.01.2013 
Диплом магістра

Інженерія програмного 
забезпечення

306,4

6823397 Бутов В`ячеслав Павлович 46497012 XA 26.06.2014 
Диплом спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

317,5

6824846 Кабанцев Володимир Володимирович 42577903 XA 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

369,47

6829042 Марченко Катерина Юріївна 023203 M16 29.02.2016 Диплом 
магістра

Інженерія програмного 
забезпечення

304,25

6828514 Сарафанов Роман Рауфович 45497122 XA 29.06.2013 
Диплом магістра

Інженерія програмного 
забезпечення

284,3

6823571 Фоменко Антон Валентинович 43564521 HK 24.05.2012 
Диплом магістра

Інженерія програмного 
забезпечення

331,15

6825029 Чудак Олена Валентинівна 036097 M15 25.06.2015 Диплом 
магістра

Інженерія програмного 
забезпечення

276,74

6825071 Чудак Юлія Валентинівна 036096 M15 25.06.2015 Диплом 
магістра

Інженерія програмного 
забезпечення

288

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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»  вересня 2019 року 
№ 173 Стз

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6827878 Ільченко Аліна Вячеславівна 071846 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інженерія програмного 
забезпечення

317,3

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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»  вересня 2019 року 
№ 173 Стз

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6825527 Лавриненко Роман Миколайович 10571609 CM 02.07.1998 
Диплом спеціаліста

Системи штучного 
інтелекту

389,12

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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»  вересня 2019 року 
№ 173 Стз

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6827452 Алієва Алла Сергіївна 029620 M15 30.06.2015 Диплом 
магістра

Телекомунікаційні 
системи та мережі

225,15

4


