
СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Левицька Тетяна Олександрівна, 

Кривенко Ольга Вікторівна, 

Клименко Владислав Вадимович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Гранкін Віктор Павлович, 

Стахов Дмитро Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тесленко Ганна В'ячеславівна, 

Дебітов Тимофій

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Левицька Тетяна Олександрівна, 

Кривенко Ольга Вікторівна, 

Кириченко Анатолiй Сергiйович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кравченко Віктор Петрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кравченко Віктор Петрович, 

Орлов Олександр Анатолійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сергієнко Анастасія Валентинівна,

Гребенькова Анастасія Володимирівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Гранкін Віктор Павлович,

Ільїн Денис Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Марченко Ірина Федорівна,

Ковальов Василь Володимирович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Литвинов Віталій Андрійович,

Гранкін Денис Вікторович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Оржеховський Микола Миколайович,

Гранкін Денис Вікторович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Гранкін Віктор Павлович,

Баланюк Олександра Олегівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

П'ятикоп Олена Євгенівна,

Кривошей Єлизавета Сергіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тузенко Ольга Олександрівна,

Балалаєва Олена Юріївна, Лапщун 

Олександр Валерійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кривенко Ольга Вікторівна,

Левицька Тетяна Олександрівна,

Міщенко Михайло Олександрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кривенко Ольга Вікторівна,

Левицька Тетяна Олександрівна,

Залецький Євген Михайлович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сергієнко Анастасія Валентинівна,

Малахов Владислав Євгенович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Пузь Сергій Олександрович,

Гранкін Денис Вікторович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тузенко Ольга Олександрівна,

Бухарова Анастасія Олексіївна,

Омельяненко Сергій Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тузенко Ольга Олександрівна,

Кулішова Катерина Олексіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тузенко Ольга Олександрівна,

Романюта Максим Олегович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тузенко Ольга Олександрівна,

Шабанов Микита Олександрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сергієнко Анастасія Валентинівна,

Мірошников Станіслав Андрійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Міроненко Дмитро Сергійович,

Бідник Аліна Олександрівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сергієнко Анастасія Валентинівна,

Сокол Олена Вячеславівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Татарінов Олександр Андрійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

COMPUTING 
(обчислювальна техніка)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Левицька Тетяна Олександрівна,

Біленко Андрій Павлович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Федосова Ірина Василівна,

Аніщік Вячеслав Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сергієнко Анастасія Валентинівна,

Бикон Микита Анатолійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Гарбузенко Олександр Віталійович,

П'ятикоп Олена Євгенівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Котихова Людмила Дмитрівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Малишев Олексій Ігорович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Павлов Євген Павлович,

Гранкін Денис Вікторович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Проніна Ольга Ігорівна,

Дегтяр Валерія Віталіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Проніна Ольга Ігорівна,

Яблокова Анастасія Вікторівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Федосова Ірина Василівна,

Старовойт Денис Віталійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Iryna Yarosh,

Tatiana Cherniak

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кривенко Ольга Вікторівна,

Гвоздієнко Дмитро Федорович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

П'ятикоп Олена Євгенівна,

Рязанцев Андрій Володимирович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(штучний інтелект)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кривенко Ольга Вікторівна,

Левицька Тетяна Олександрівна,

Щеников Олександр Валерійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

MACHINE VISION 
(машинний зір)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кривенко Ольга Вікторівна,

Левицька Тетяна Олександрівна,

Гріцов В'ячеслав Євгенович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

MACHINE VISION 
(машинний зір)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сергієнко Анастасія Валентинівна,

Аніченко Володимир Євгенович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

MACHINE VISION 
(машинний зір)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Пустовалов Сергій Володимирович,

Гранкін Денис Вікторович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

SECURITY 
(системи комп'ютерної безпеки)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Симон Микола Валерійович,

Гранкін Денис Вікторович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

SECURITY 
(системи комп'ютерної безпеки)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Татарчук Вікторія Миколаївна,

Бузикін Олексій Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

SECURITY 
(системи комп'ютерної безпеки)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Турченко Вадим Андрійович,

Гранкін Денис Вікторович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

SECURITY 
(системи комп'ютерної безпеки)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Iryna Yarosh,

Tatiana Cherniak

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

COMMUNICATION
(мережеві технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тимофєєва Ірина Борисівна,

Погомій Милана Петрівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Дядечко Анастасія Костянтинівна,

Тимофєєва Ірина Борисівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тимофєєва Ірина Борисівна,

Жукова Карина Сергіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тимофєєва Ірина Борисівна,

Ситнік Анастасія Віталіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тимофєєва Ірина Борисівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тимофєєва Ірина Борисівна,

Новицька Єлизавета Олегівна,

Новицька Світлана Миколаївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тимофєєва Ірина Борисівна,

Хоренко Кароліна Сергіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тимофєєва Ірина Борисівна,

Трубачова Вікторія Ярославівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Федосова Ірина Василівна,

Веремій Владислав Олегович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Левицька Тетяна Олександрівна,

Сіромаха Аліна Геннадіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тузенко Ольга Олександрівна,

Таранов Іван Романович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

E-LEARNING 
(електронне навчання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Бондаренко Анастасія Олександрівна,

Єфременко Богдан Васильович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

BIOMEDICAL ENGINEERING 
(біомедичні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Єфременко Богдан Васильович,

 Зурнаджи Вадим Іванович, Чабак Юлія Геннадіївна, 

Пастухова Тетяна Василівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

BIOMEDICAL ENGINEERING 
(біомедичні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сілі Іван Іванович,

Зайцев Даніїл Вадимович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

BIOMEDICAL ENGINEERING 
(біомедичні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сілі Іван Іванович,

Можейко Аліна Олегівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

BIOMEDICAL ENGINEERING 
(біомедичні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сорочан Олена Миколаївна,

Бухлал Наталя Анатоліївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

BIOMEDICAL ENGINEERING 
(біомедичні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сорочан Олена Миколаївна,

Бухлал Наталя Анатоліївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

BIOMEDICAL ENGINEERING 
(біомедичні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Левицька Тетяна Олександрівна,

Дубовкіна Маргарита Юріївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

MATHEMATICAL MODELING
 (математичне моделювання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Левицька Тетяна Олександрівна,

Хлєстова Ольга Анатоліївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

MATHEMATICAL MODELING
 (математичне моделювання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Волощук Сергій Олексійович,

Шевага Євген Геннадійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

MATHEMATICAL MODELING
 (математичне моделювання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Лаптєва Єлизавета Сергіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

MATHEMATICAL MODELING
 (математичне моделювання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Остапенко Артем Олексійович,

Мальована Ольга Іванівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

MATHEMATICAL MODELING
 (математичне моделювання)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Надригайло Тетяна Жумабаївна,

Дерець Ганна Олександрівна, Жорнік Євгеній Володимирович, 

Грінченко Костянтин Миколайович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2021 року в м. Маріуполі на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

PHYSICAL AND LIFE SCIENCES 
(прикладні наукові дослідження)
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