
СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кравченко Віктор Петрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Силка Віталій Іванович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Шестаков Максим Володимирович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Черевко Олена Олександрівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Добровольська Людмила Олександрівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Васькін Олексій Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Назаренко Леонід Олександрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кривенко Ольга Вікторівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Березовський Денис Андрійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Єщенко Антон Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Мороз Борис Іванович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Щербина Павло Олександрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Оржеховський Микола Миколайович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Гранкін Денис Вікторович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Парахін Руслан Олегович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Симонов Сергій Ігорович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Торбенко Еліза Миколаївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Карташова Марія Олександрівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Щербаков Сергій Володимирович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Натяма Олександр Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Нечай Микита Миколайович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Воротнікова Злата Євгенівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Юзвенко Сергій Валентинович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Козлов Олексій Олександрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Гранкін Віктор Павлович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тягунова Марія Юріївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS

Киричек Галина Григорівна



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

TECHNOLOGY TRENDS 
(автоматизація і комп'ютерні технології)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS

Кинчев Віталій Ігорович



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Григор'єв Володимир Олександрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Проніна Ольга Ігорівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Палій Ігор Дмитрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Тузенко Ольга Олександрівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Балалаєва Олена Юріївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кличков Віталій Олександрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Коновалов Артем Ігорович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Коноп Антон Юрійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Крутіков Владислав Андрійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Платонов Дмитро Михайлович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сергієнко Анастасія Валентинівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Симон Микола Валерійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Федосова Ірина Василівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Щербатих Микита Андрійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMPUTING (обчислювальна техніка) & 
SECURITY (системи комп'ютерної безпеки)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

П'ятикоп Олена Євгенівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сіромаха Аліна Геннадіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Рядченко Микита Петрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Пікуз Артем Костянтинович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Левицька Тетяна Олександрівна 

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Герасимов Дмитро Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Решетников Антон Олександрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Стамбулжи Дмитро Андрійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Бикон Микита Анатолійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Мамаєв Сергій Романович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Брусніков Анатолій Романович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Перець Євгенія Олегівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сидорова Альона Геннадіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Чичкарьов Євген Анатолійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Ковальов Олег Олексійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (штучний інтелект) & 
MACHINE VISION (машинний зір)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Лактіонов Іван Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMMUNICATION (мережеві технології) & 
E-LEARNING (електронне навчання)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Жабко Олександр Сергійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMMUNICATION (мережеві технології) & 
E-LEARNING (електронне навчання)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Магро Валерій Іванович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMMUNICATION (мережеві технології) & 
E-LEARNING (електронне навчання)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Плаксін Сергій Вікторович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMMUNICATION (мережеві технології) & 
E-LEARNING (електронне навчання)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Приходько Єгор Олександрович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMMUNICATION (мережеві технології) & 
E-LEARNING (електронне навчання)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Швачич Геннадій Григорович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMMUNICATION (мережеві технології) & 
E-LEARNING (електронне навчання)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Мороз Дмитро Максимович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMMUNICATION (мережеві технології) & 
E-LEARNING (електронне навчання)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Бойко Оксана Юріївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMMUNICATION (мережеві технології) & 
E-LEARNING (електронне навчання)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Поплавська Ганна Володимирівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

COMMUNICATION (мережеві технології) & 
E-LEARNING (електронне навчання)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Азархов Олександр Юрійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Сілі Іван Іванович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Єфременко Богдан Васильович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Єфременко Василь Георгійович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Абальмаз Артем Миколайович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Надригайло Тетяна Жумабаївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Кривенчук Юлія Романівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Горев В'ячеслав Миколайович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Горев В'ячеслав Миколайович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

 Гусєв А. Ю.

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Корнієнко В. І.

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Воронко Т. Е.

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Назарова Ірина Акопівна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Волков Олександр Євгенович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Чабак Юлія Геннадіївна

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS



СЕРТИФІКАТ 
учасника конференції

Зурнаджи Вадим Іванович

Декан факультету 
інформаційних технологій                   О.Ю. Балалаєва

BIOMEDICAL ENGINEERING (біомедичні технології), 
MATHEMATICAL MODELING (математичне моделювання) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (прикладні наукові дослідження)

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

що відбувалася 24 листопада 2022 року на базі 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин 0,2 ЕСТS
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