


               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 
телекомунікацій

Додаток до наказу від «17»  вересня 2022 року 
№ 04-69ст

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
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и 
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О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

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
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10678859 102786
2

Кравцов Сергій Сергійович 052829 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0303789 Інформаційна та 
кібернетична 
безпека

141,500

2 10504714 102786
2

Кравченко Даніїл Олександрович 071129 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0157848 Інформаційна та 
кібернетична 
безпека

101,000

3 10861863 102786
2

Степанов Микола Олегович 056470 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0200064 Інформаційна та 
кібернетична 
безпека

133,500

4 10472302 102786
2

Федорчук Андрій Віталійович 015191 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0162768 Інформаційна та 
кібернетична 
безпека

106,500

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11265127 100135
7

Крезуб Григорій Валентинович 071004 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0473731 Технічні 
системи 
інформаційного 
та 
кібернетичного 
захисту

133,000

2 10597355 100135
7

Швець-
Кулішевський

Ілля Олегович 075328 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0371990 Технічні 
системи 
інформаційного 
та 
кібернетичного 
захисту

118,000

2


