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

Форма № Н-1.03.1
Державіний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

від «27» вересня 2022 року

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА __

(населений пункт)

№ 01- 10-87

Про зарахуванні на навчання
На підставі Г равил прийому до Державний університет інтелектуальних

технологій і зв'язі 
2022 року, проток

НАКАЗУЮ:

у у 2022 році 
ол №34,

та рішення приймальної комісії від «26» вересня

Зарахувати з «ЗО» 
освіти за спеціальні 
осіб згідно з дода

Додаток: на 5

вересня 2022 
остями (спец 
ом..ІЮ

року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
іалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних

рк.

Ректор Олександр НАЗАРЕНКО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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інтелектуальних 
технологій і зв'язку

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
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123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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номер, серія, дата 
видані 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
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Кулешов

ЪО-П

Костянтин Олегович 

--------- & £ £ £

53210166 КБ 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р.- 0081083 

і ї

Комп’ютерні 
мережі та 
інтернет

171,080

і



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 «27» вересня 2022 року 
№01-10-87

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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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
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Семенюк Дмитро Григорійович 50827333 СК 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0490373 Кібербезпека 183,768
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152 Метрологія та інформаційно- 
вимірювальна техніка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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кваліфікаційний) 
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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

5назва Ю
спеціалізацій, Ж5

освітніх програм ЯОо.
в межах й

спеціальності Вои

8 10
Бочуля Катерина Сергіївна

11622106 106191
З

50610885 КХ 27.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Державний 
нагляд, 
метрологія та 
міжнародна 
стандартизація-

0,000
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172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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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
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11625472 110561
2

Авдеева Катерина Вікторівна 37362371 СК 27.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Телекомунікації 
та радіотехніка

0,000

11572007 110561
2

Бабчинська Наталія Вікторівна 44133790 МК 01.06.2013 
Атестат п р о  п о в н у ________

Телекомунікації
та радіотехніка

загальну середню освіту

11569242 110561
2

илександр Сергійович 26656267 СК 36.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Т елекомунікації 
та радіотехніка

- 0,0001

0,000
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2

Яровий Максим

о /

Ґк. *

Петрович 29297144 СК 27.06.2006
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Телекомунікації 
та радіотехніка
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275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті
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Алла
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по батькові (за 
наявності)

Володимирівна

Сергійович

Державний університет 
інтелектуальних 

технологій і зв'язку

Бакалавр

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

кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 

основі якого 
відбувається вступ

014246 ВК 19.06.1998 
Диплом кваліфікованого 
робітника

5008041*; ГІГ ЧПП6 7ПШ- 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Додаток до наказу від «27» вересня 2022 року 
№01-10-87

Заочна

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання' єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

—комплексного тесту

8

кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)
Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)
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