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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

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 «09» вересня 2022 року
№01-10-73

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юоидичних осіб

• г~іа рік та номери сертифікатів
ОиашСгг

змос
2 гч

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про

зовнішнього незалежного 
оцінювання/ єдиного вступного назва
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прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

ісішіу/ Єдиного фаховою 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності7 магістерського 

комплексного тесту

спеціалізацій, 
освітніх програм 

в межах 
спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10997230 106417
7

Орехов Андрій Дмитрович 49381444 СК 27.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. -  0302723 Менеджмент 142,324

2 10745906 106417
7

Повний Дмитро Олександрович і47976357 КС 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р.-0457129 Менеджмент 147,004
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

23 червня 2022 року № 583 

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Державний університет Додаток до наказу від «09» вересня 2022 рокуМіністерство освіти і науки України інтелектуальних 

технологій і зв'язку № 01-10-73

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або
юридичних осіб
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вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

спеціалізацій, 
освітніх програм 

в межах 
спеціальності

§«Р

а
§

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10634248 106418
0

Долгих Владислав Олегович 52970615 СК 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної

2022р .-0029992 Інженерія
програмного
забезпечення

146,848

середньої освіти
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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
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від«09» вересня 2022 року 
№01-10-73

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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спеціальності

:ККаи
а
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баєва Анжеліка Сергіївна 52971436 СК 10.06.2022 2022р.-0102029 Кібербезпека 143,936

1 10951773 106777 Свідоцтво про здобуття
5 повної загальної

середньої освіти
Семенова Валерія Вікторівна 52939571 СК 10.06.2022 2022р. - 0424396 Кібербезпека 152,568

2 10878252 106777 Свідоцтво про здобуття
5 повної загальної

середньої освіти

/ Ъ и г .
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23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-І.03.2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний університет Додаток до наказу від «09» вересня 2022 року

технологій і зв'язку №01-10-73

151 Автоматизація та комп’ютерно- Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або
інтегровані технології юридичних осіб
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рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ
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вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10498715 106779
4

Дівущак Олексій Леонідович 12383750 ХА 28.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація та
комп’ютерно-
інтегровані

0,000

технологи

2 11080206 106779
4

Присяжний Олександр Олександрович 51877175 СК 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автоматизація та 
комгг’ютерно- 
інтегровані 
технології

0,000

3 11357707 106779
4

Скрашевський Олександр

4

Віталійович 51877682 СК 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автоматизація та 
комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

0,000



4 10975475 106779
Червінський Олег Ігорович 52965895 СК 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття
Автоматизація та 
комп'ютерно-

0,000

4
—А—

повної загальної 
середньої освіти

інтегровані
ІЄХНОЛОІ ії
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки Україна 
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 «09» вересня 2022 року 
№01-10-73

152 Метрологія та інформаційно- 
вимірювальна техніка Державна Бакалавр З а о ч н а
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основі якого 
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іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/' магістерського 

комплексного тесту

спеціалізацій, 
освітніх програм 

в межах 
спеціальності

О

§

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10536132 109504
9

Бурлак Руслан Анатолійович 46354444 ХЕ 31,05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Державний 
наглад, 
м е т р о л о г ія  та

0,000

міжнародна
стандартизація

2 10571813 109504
9

Комаров Сергій Сергійович 38164995 АН 29.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Державний 
нагляд, 
метрологія та 
міжнародна 
стандартизація

0,000



3 10749672 109504
Мальчук Віктор Станіславович 48721951 СК 29,05.2016 

Атестат про повну
Державний
нагляд,

0,000

9 загальну середню освіту метрологія та 
міжнародна

4 10615462 109504
9

Панова Олександра Андріївна 48531151 СК 01.07.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

стандартизація
Державний 
нагляд, 
метрологія та 
міжнародна 
стандартизація

0,000

5 10833872 109504
9

Янопуло Ірина Олегівна 48724467 СК 29.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Державний 
нагляд, 
метрологія та 
міжнародна 
стандартизація

0,000

/Ь /С :  ЛСуб (9 л е 4 / Г З

УО гС/г*
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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
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «09» вересня 2022 року 
№01-10-73

152 Метрологія та інформаційно- Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або
вимір ювальна техніка юридичних зсіб
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основі якого 
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магістерського тесту навчальної 
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освітніх програм 
в межах 

спеціальності

аи
ІX
§

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11013854 106779

Скорокосова Вікторія Олегівна 51840702 СК 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної

2020р.-0304348; 2021р. - 
0095853

Державний 
нагляд, 
метрологія та

116,896

середньої освіти міжнародна
стандартизація

Рсгъ~о̂ > У  СР

б ч * .
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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
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «09» вересня 2022 року 
№01-10-73

Бакалавр кошти фізичних та/або
юридичних зсіб

О
ннщ

Ои ІІОМЄр, серія, ДаТа БйДаЧІ

рік та номери сертифікатів 
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кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

яа
и

§

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11368752 109505
1

Бондаренко Віталій Андрійович 49122054 СК 24.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Телеко му нікації 
та радіотехніка

0,000

2 10999463 109505
1

Гарбузюк Владислав Анатолійович 52103048 АК 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Телекомунікації 
та радіотехніка

0,000

3 10546103 109505
1

Горбачова 

' І

Галина Юріївна 26253164 ВК 01.07.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Телекомунікації 
та радіотехніка

0,000

/ % / С ^  

/дсы г.



11029682 109505
1

10747260 109505

Конюк

Ротар

Денис

Володимир

Миколайович

Ілліч

50033906 МК 29.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту
002454ІЖ 27.06.1997 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Телекомунікації 
та радіотехніка

Телекомунікації 
та радіотехніка

0,000

0,000

Чг. у } }  '/ с '

ю



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 «09» вересня 2022 року 
№01-10-73
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наявності)

освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітшіх програм 
в межах 

спеціальності

щао

§

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11030173 106781
2

Ніколаєв Денис Васильович 51843256 СК 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
п о в н о ї з а г а л ь н о 7

Безпроводові та
медійні
технології

0,000

середньої освіти
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