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

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

^найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «27» вере ;ня 2022 року №  01- 10-88

Про зара
На ищет; 

технологій і зв 
року, протокол

хування на навчаннм
аві Правил прийому до Державного університету інтелектуальних 
язк^ у 2022 році та рішення приймальної комісії від «26» вересня 2022
№  1)4 .

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 1 курсу освітнього ступеню 
«Бакалавр» зі скороченим терміном навчання (термін навчання 2 роки 10 місяців) 
заочної форми здобуття освіти за спеціальністю (спеціалізацією) за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб згідно з додатком.

Додаток: на

Ректор Олександр НАЗАРЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
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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- 10-88
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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/ 

магістерськог о тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

[освітніх про грам 
в межах 

спеціальності
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Усольцева Софія: Олександрівна 027614 Е21 04.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0345953 Менеджмент 146,000
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125 Кібербе:шека Дернсавна Бакалавр Заочна кошти фізичних 
юридичних
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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 про грам 
в межах 

спеціальності
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Гаджиєв Амір Матін огли 026455 Е22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0287445 Кібербезпека 151,500
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