
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa
i науки
23 червня 2022 року Уд 583

Форма Н-1.ОЗ.1

Державний YHiBepcHTeT i зв'язку
(найменування закладу

НАКАЗ

ОДЕСА

(населений пункт)

«25» вересня 2022 року N201-09-27

Про зарахування на навчання

На Правил прийому до Державний
i зв'язку у 2022 та приймально7 комЈсй вјд «24» вересня

2022 року, протокол Ng33,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочно: форми здобуття
за за кошти державного

бюджету з додатком.

Додаток: на З арке.

О КТО А,

Ректор Олександр НАЗАРЕНКО
(Власне в.{'я ПРВВИЩЕ)

о з- «
•999i'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
Державний університет 
інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 01-09-27

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11301993 102457
3

Левченко Вікторія Олегівна 190162 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0041516 Менеджмент 135,000

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
Державний університет 
інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 01-09-27

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11465496 102457
4

Жиронкіна Олександра Сергіївна 013933 C21 13.12.2021 
Диплом спеціаліста

Освітньо-
професійна 
програма 
"Інженерія 
програмного 
забезпечення"

195,000

2



               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
Державний університет 
інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 01-09-27

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11499082 106766
8

Редько Денис Едуардович 132177 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Телекомунікації 
та радіотехніка

171,000

3


