
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Дер|жаі|ний університет Інтелектуальних технологій і зв'язку

від «27» вересня

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
____ОДЕСА

(населений пункт)

Про зарахуванні!
На

техноло 
2022 ро

гш і зів'яз: 
ку, пр І)

НАКАЗ

Зарахувати з <

підставі Правил прийому до Державний університет інтелектуальних
су у 2022 році та рішення приймальної комісії від «26» вересня 
ол №34,

УЮ :

здобуття ОСВІЧ’И  

юридичних осіб
Додаток: ї  а 8

Ректор

<30> вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
згідно з додатком.

2022 року №01-08-199

на навчання

тої:

арк.

Олександр НАЗАРЕНКО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 5&1

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-199

05.? Психологія Деря<авна Ьакшіавр Денна кошти фізичних 
юридичних

та/або
осіб

Омш
1=1

я=
М
ОИ
о. О

номер, серія, дата 
видачі та тип документа

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового назва

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

№ 
п/

п

РО
Ксо
1
со

*

С (Х|
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^  ш аз 
§
3—Н

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

про освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) 
рівснь/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

вступного випробування/ 
національного 

мультипредметного тесту/ 
магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

спеціалізацій, 
освітніх програм 

в межах 
спеціальності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11576127 110534
8

Поліванова Софія Юріївна 52996179 СК 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р.-0131449 Психологія 140,452

2 11577185 110534
8

5780-8118718 Анастас ія Віталіївна 52917800 МК 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. -0312429 Психологія 140,556

3 11582290 110534
8

Трофимчук Тетяна Олександрівна 52917798 МК 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р.- 0312486 Психологія 150,384
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 5ЙЗ

Форма № Н-1.03.2_______

Додаток до накачу прп в рахування ня нявчяння-

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-199

073 Менеджмент Дермсавна Бакалавр Денна кошти фізичних
юридичних

та/або
осіб

О(XI
35мок номер, серія, дата

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного §
с

'Ё РЧ
К

ІЗ
1 1 прізвище ім'я по батькові (за 

наявності)

видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

кваліфікаційний)
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм

ю

О
со

§СП
«

& ® й я о и
з

рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

в межах 
спеціальності

&аом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11572808 110536
4

Дмитрук Вікторія Володимирівна 52945871 СК 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р.-0161887 Менеджмент 148,356

2 11565194 110536
4

Дунамалян Гога Овікович 52965942 СК 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р.-0199890 Менеджмент 142,168
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.2

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-199

122 Комгі'ютер яі науки Дерясавна Бакалавр Денна кошти фізичних 
юридичних

та/або
осіб

е
'В

№ 
зая
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в 
ЄД

ЕБ
О

11)
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он
ку

рс
но
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оз

иц
і 

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
 

ба
л

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

і 11631754 111138
4

Спринчан Владислав Валерійович 53033648 КС 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р.- 0218036 Освітньо-
професійна
програма
підготовки
"Комп'ютерні
науки"

144,768

т
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 5і

Форма № Н-1.03.2

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-199

123 Комгі’ютерна інженерія Деря<авна Бакалавр Денна К О П І !  И фпнчних
юридичних

та/або
осіб

№ 
п/

п

№ 
зая

ви
 

в 
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ЕБ
О

Ш 
ко

нк
ур

сн
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 п
ро

по
зи

ці
 

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
 

ба
л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11628080 110936
3

Кріт Андрій Сергійович 52942480 СК 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р.-0281280 Комп’ютерні 
мережі та 
інтернет

154,856

2 11628222 110936
3

Спіцин Марк

і

Олександрович 53401238 ХЕ 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0144639 Комп’ютерні 
мережі та 
інтернет

158,704

й .
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 рокуЛ'УЬ^Ял-

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-199

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

'ця
рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультшіредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

к

І

№ 
зая

ви
 

в 
ЄД

ЕБ
О

Ш 
ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зі 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лебедь Микола Володимирович 53288281 АН 27.05.2022 2022р.-0088118 Інформаційні 147,368

1 11620942 110533 Свідоцтво про здобуття системи в
2 повної загальної економіці та

середньої освіти бізнесі
Севодняєв Руслан Сергійович 52932795 СК 30.06.2022 2022р. - 0002030 Інформаційні 137,800

2 11584461 110533 Свідоцтво про здобуття системи в
2 повної загальної економіці та

середньої освіти бізнесі
Трубчанін Максим Дмитрович 52955426 СК 10.06.2022 2022р. - 0004567 Інформаційні 161,512

3 11570008 110533 Свідоцтво про здобуття системи в
2 повної загальної економіці та

_ ......................-
середньої освіти бізнесі
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року N° 58-

Форма № Н-1.03.2

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-199

152 Метрологія та інформаційно- 
вимірювальна техніка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
рік та номери сертифікатів

№ 
п/

п

№ 
зая
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в 
ЄД
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О

Ш 
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ро
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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

зовнішнього незалежного 
оцінювання/ единого 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
 

ба
л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11625382 110558
7

Зибінський Анатолій Сергійович 35196191 СК 25.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Державний 
нагляд, 
метрологія та 
міжнародна 
стандартизація

0,000

6



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчг

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-199

171 Електроніка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а5
рік та номери сертифікатів

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
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ур
сн

ий
 

ба
л

и

№ 
зая
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в 
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ЕБ
С

Ш 
ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
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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

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Юрін Анатолій Владиславович 52970229 СК 10.06.2022 Електроніка та 0,000
1 11563895 110550 Свідоцтво про здобуття комп'ютерна

7 повної загальної діагностика
середньої освіти автомобілів

7



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року №

Міністерство освіти і науки України
Державний університет 

інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-08-199

172 Телеком]/нікації і а радіотехніка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Я рік та номери сертифікатів

в
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%
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зая
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в 
ЄД

ЕБ
О

Ш 
ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

 
в 

ЄД
ЕБ

О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо- 

квал іфі каці йний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

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
 

ба
л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11582403 110538
1

Ванжа Уляна Едуардівна 53249434 НР 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Телекомунікації 
та радіотехніка

0,000

2 11623441 110538
1

Лісовий Артем Юрійович 50820677 СК 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Телекомунікації 
та радіотехніка

0,000

3 11565212 110538
1

Стобецький Юрій Павлович 30814533 СК 05.03.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Телекомунікації 
та радіотехніка

0,000
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О ток 2 (о наказу № 01-08-199 від 27.09.2022 року
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1 15771 85 053: ІСИ ХО ЛО ГІЯ Саламатіна Анастасія Віталіївна 5780-8118718
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