
СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Волощук С. О., Федоров Д. С.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Данилюк В. О., Гранкін Д. В.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Каленов О. В., Гранкін В. П.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Литвиненко А. А., Воротнікова З. Є.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 
що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання

СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Литвиненко А. А., Воротнікова З. Є. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Марченко І. Ф., Тузенко О. О., 

Балалаєва О. Ю., Сивков А. О.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Міроненко Д. С., Жигалова Н. С., 

Тиктинська С. О.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Міроненко Д. С., Луковніков О. В., 

Кучеренко Д. О. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Молчанова В. С., Зубарєв О. А. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Самбур Д. О., Гранкін В. П. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Сергієнко А. В., Балалаєва О. Ю., 

Аніченко В. Є.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Сергієнко А. В., Балалаєва О. Ю., 

Гребенькова А. В. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Станішевський Л. М., Чичкарьов Є. А. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології
  та моделювання

Тертишник А. О., Биков А. О.

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених 
«Актуальні питання розвитку інформаційних технологій»,що 

відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет»



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Тузенко О. О., Балалаєва О. Ю., 

Максимова В. О. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Тузенко О. О., Поляк І. С., 

Присяжний А. Г. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Федосова І. В. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брала участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології
  та моделювання

Штіммерман А. М., Степаненко О. В.

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених 
«Актуальні питання розвитку інформаційних технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології
  та моделювання

Штіммерман А. М., Євтєєв А. С.

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених 
«Актуальні питання розвитку інформаційних технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Ярьоменко М. Д., Биков А. О.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Абдулазізов І. О., Биков А. О. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Альошин С. В., Волощук С. О., 

Федоров Д. С. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Бухлал Н. А.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брала участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Литвиненко А. А., Воротнікова З. Є.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 
що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання

СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Голіков М. О. Голікова Т. Г. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Іващенко О. О. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брав участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Левицька Т. О., Железов Д. А. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Левицька Т. О., Король М. Д.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Литвиненко А. С., Биков А. О. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Мініна К. Г., П’ятикоп О. Є., 

Безуглов Р. О.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Ногіна Т. О., Беднягін О. В.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Проніна О. І., Якін К. Ю. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Станішевський Л. М., Чичкарьов Є. А.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Системи та методи штучного інтелекту



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Азархов О. Ю., Сілі І. І.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:  Біомедичні технології



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Бухлал Н. А. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:  Біомедичні технології



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

  Бухлал Н. А., Сорочан О. М. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брала участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:  Біомедичні технології



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Литвиненко А. А., Воротнікова З. Є.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 
що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання

СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

  Зайцев Д. В., Сілі І. І.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:  Біомедичні технології



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

  Золотухіна О. А., Бабенко М. О.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:  Біомедичні технології



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Кравченко В. І., Карягін Ж. Г. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:  Біомедичні технології



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Ногіна Т. О., Щербак Є. В.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:  Біомедичні технології



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Сорочан О. М.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брала участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:  Біомедичні технології



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Федюшко Ю. М., Сілі І. І.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:  Біомедичні технології



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Горбачьова Н. В.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брала участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ: Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Койфман О. О., Горобченко М. О., 

Клімов Є. Г.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Койфман О. О., Орєхов М. В.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Литвиненко А. А., Воротнікова З. Є.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 
що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання

СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кочекан Н. І. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брала участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Левицька Т. О., Дубовкіна М. Ю., 

Абдулалімов В. Є., Хохлова К. Ю. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

  Овчинніков А. С., Биков А. О. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Проніна О. І. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брала участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Пучков Є. Е., П’ятикоп О. Є. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сімкін О. І., Койфман О. О., 

Пахомов М. С. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сімкін О. І., Койфман О. О., 

Петров Д. В.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сімкін О. І., Койфман О. О., 

Тростянецький С. О.  

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Щербаков С. В., Бабенко Є. І. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Щербаков С. В., Ісаєва Ю. С. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Щербаков С. В., Катран Д. Г.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Щербаков С. В., Челахов О. С.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 СЕКЦІЯ:  Автоматизація і комп’ютерні технології 



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Десятський С. П., Ракова І. О. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:   Прикладна математика та 
комп’ютерне моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Десятсьий С. П., Сєрікова О. Ю. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:   Прикладна математика та 
комп’ютерне моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

  Кривенко О. В., Лемещенко М. І. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

СЕКЦІЯ:   Прикладна математика та 
комп’ютерне моделювання

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених 
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій»,що 
відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі

 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Литвиненко А. А., Воротнікова З. Є.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 
що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі

 СЕКЦІЯ: Інтелектуальні інформаційні технології 
та моделювання

СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Остапенко А. О., Лихушин І. В. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:   Прикладна математика та 
комп’ютерне моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Остапенко А. О., Ліпунов Д. О.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:   Прикладна математика та 
комп’ютерне моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Остапенко А. О., Чернишов О. Д.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:   Прикладна математика та 
комп’ютерне моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Павловський І. А., Гранкін Д. В.

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:   Прикладна математика та 
комп’ютерне моделювання



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Сагіров І. В., Бухлал Н. А. 

В.о. декана факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

брали участь в роботі Всеукраїнської конференції молодих учених  
«Актуальні питання розвитку інформаційниї технологій», 

що відбувалася 24 листопада 2020 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СЕКЦІЯ:   Прикладна математика та 
комп’ютерне моделювання
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