
МШІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ'ЯЗКУ

Н А К А З

03. X м. Одеса №  01-10- 4̂0

Про зарахування на навчання студентів

Відповідно до п.2 ст.46 Закону України «Про вищу освіти» про 
відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів 
вищої освіти

НАКАЗУЮ:

1. РЯБЧЕНКА Олександра Олександровича, поновити на навчання до 
ДУІТЗ з 01.09.2022 р. на 2 курс навчання факультету ЕАМ за спеціальністю 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо- 
професійної програми підготовки «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)», освітнього ступеню «Бакалавр» заочної форми навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб.

Поновити з доздачею академічної різниці:
1. Хімія та основи екології;
2. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних: систем;
3. Вступ до спеціальностей;
4. Психологія праці;
5. Економічна теорія.
Приступити до занять з 01.09.2022 та числити в групі 204гтз

Вартість освітньої послуги становить:
За 2022/2023 н.р. -  12980,00 грн.;

2023/2024 н.р. -  12980,00 грн;
2024/2025 н.р. -  12980,00 грн.
2025/2026 н.р. -  12980,00 грн 

Кошти за надання освітньої послуги сплачуються на поточний рахунок 
університету протягом десяти календарних днів з дати укладання Договору. В 
подальшому вартість навчання сплачується двома рівними частками: перша 
частина -  до 10 вересня, друга частина -  до 10 січня поточного календарного 
року.

Контроль за виконання цього наказу покласти на в.о декана факультету
електроніки, автоматизації та метрології (ФЕАМ) Габер A.A.
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Підстава: заява студента Рябченка О.О., Договір про надання освітніх

послуг, Договір про навчання у ЗВО, академічна довідка № 02021157 від
09.11.2021 р. видана Національним університетом «Одеська морська академія».



2. РИФЕЛЬ Клавдію Сергіївну, поновити на навчання до ДУ1ТЗ з 
01.09.2022 р. на 2 курс навчання факультету ІТК за спеціальністю 125 
«Кібербезпека», освітньо-професійної програми підготовки «Кібербезпека», 
освітнього ступеню «Бакалавр» заочної форми навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб.

Приступити до занять з 01.09.2022.
Вартість освітньої послуги становить:
За 2,022/2023 н.р. -  21450,00 грн;

2023/2024 н.р. -  21450,00 грн;
2024/2025 н.р. -  21450,00 грн;
2025/2026 н.р. -  21450,00 грн.

Кошти за надання освітньої послуги сплачуються на поточний рахунок 
університету протягом десяти календарних днів з дати укладання Договору. В 
подальшому вартість навчання сплачується двома рівними частками: перша 
частина -  до 10 вересня, друга частина -  до 10 січня поточного календарного 
року.

Контроль за виконання цього наказу покласти на в.о. декана факультету 
інформаційних технологій та кібербезпеки (Ф1ТК) Васіліу Є.В.

Підстава: заява студентки Рифель К.С., Договір про надання освітніх 
послуг, Договір про навчання у ЗВО, академічна довідка № 09121004 від
11.05.2021 р. видана Національним університетом «Одеська морська академія».

3. ГОНЧАРОВА Богдана Сергійовича, поновити на навчання до ДУ1ТЗ з
01.09.2022 р. на 3 курс навчання факультету ЕАМ за спеціальністю 151 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійної 
програми підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 
освітнього ступеню «Бакалавр» заочної форми навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб.

Поновити з доз дачею академічної різниці:
1. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем, КР;
2. Психологія;
3. Теорія електричних кіл та методи обробки сигналів;
4. Основи технічного регулювання;
5. Основи підприємництва та управлінської діяльності;
6. Методи та засоби вимірювань, випробувань та контролю.
Приступити до занять з 01.09.2022 та числити в групі ЗОІктз.
Вартість освітньої послуги становить:
За 2022/2023 н.р. -  12100,00 грн.;

2023/2024 н.р. -  12100,00 грн;
2024/2025 н.р. -  12100,00 грн.

Кошти за надання освітньої послуги сплачуються на поточний рахунок 
університету протягом десяти календарних днів з дати укладання Договору. В 
подальшому вартість навчання сшіачується двома рівними частками: перша 
частина -  до 10 вересня, друга частина -  до 10 січня поточного календарного 
року.



Контроль за виконання цього наказу 
електроніки, автоматизації та метрології (Ф

Підстава: заява студента Гончарова 
послуг, Договір про навчання у ЗВО, ак'
11.03.2019 р. видана Національним універс:

Ректор


