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

Форма № Н-1.03.1
Центральноукраїнський  національний  технічний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
КРОПИВНИЦЬКИЙ
(населений пункт)

від «06» вересня 2022 року №154-ПК

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Центральноукраїнський національний 
технічний університет у 2022 році та рішення приймальної комісії від «06» вересня 
2022 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 24 арк.

Ректор Володимир КРОПІВНИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

032 Історія та археологія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10703773 105312
4

Яценко Ольга Вікторівна 059113 E22 27.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0130474 Історія та 
археологія

148,500

1



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10609685 105858
0

Галянт Катерина Ігорівна 062718 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0336023 Облік і 
оподаткування

133,500

2



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10852775 988608
Куценко Богдан Сергійович 017554 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0141049 Менеджмент 112,500

3



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

075 Маркетинг Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10701115 105868
1

Сааді Назар Рустамович 049311 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0263838; 2021р. - 
0326081

Маркетинг 124,000

4



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11409078 105918
9

Безушко Андрій Сергійович 064254 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0439406 Комп’ютерна 
інженерія

136,500

2 10473072 105918
9

Голубєв Віктор Олексійович 017585 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0100892 Комп’ютерна 
інженерія

127,500

5



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11268876 105919
7

Герман Дмитро Васильович 055954 E18 30.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0300308 Кібербезпека 137,500

6



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10500855 988619

Бєлєцький Ігор Олексійович 064199 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0253154 Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

120,000

2 10501092 988619

Буркутенко Артем Сергійович 064243 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0253333 Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

124,000

7



3 10501138 988619

Курлов Володимир Сергійович 022869 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0024146; 2021р. - 
0380601

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

111,000

4 10500747 988619

Немов Павло Іванович 064202 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0256320 Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

113,000

8



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10822533 105869
1

Набойщиков Олександр Іванович 057115 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0232766 Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

114,500

9



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11026435 105869
3

Дзюба Антон Анатолійович 128516 E19 01.07.2019 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0346487 Галузеве 
машинобудуванн
я

161,500

2 11368938 105869
3

Ніколаєв Єгор Володимирович 064207 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0256347 Галузеве 
машинобудуванн
я

115,000

10



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10512310 987036
Новіков Антон Андрійович 057112 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0093213 Галузеве 
машинобудуванн
я

117,000

11



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11161868 987829

Гревцев Дмитро Романович 017586 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0100937 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

118,500

2 10641858 987829

Зозюк Руслан Віталійович 017578 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0101214 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

121,500

12



3 10488867 987829

Кудінов Олександр Валентинович 073910 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0240421 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

122,500

4 10561523 987829

Кучер Владислав Станіславович 017587 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0101574 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

120,500

5 11169409 987829

Кушнерьов Денис Володимирович 017594 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0104152 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

104,500

6 11160855 987829

Осадчий Нікіта Сергійович 017575 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0359783 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

114,500

7 11164171 987829

Руденко Денис Віталійович 032885 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0236504 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

116,500

8 10550319 987829

Хімоненко Василь Васильович 054750 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0045079 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

110,500

13



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10818076 989131

Кирилов Дмитро Романович 064220 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0254854 Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

126,000

14



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10508479 988446
Сорокін Андрій Сергійович 038008 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0131160 Будівництво та 
цивільна 
інженерія

124,000

2 10544364 988446
Стінковий Сергій Сергійович 052215 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0084099 Будівництво та 
цивільна 
інженерія

122,500

15



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

201 Агрономія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10740645 105886
0

Іванов Артем Вікторович 067841 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0156807 Агрономія 134,000

2 10535466 105886
0

Малетич Іван Юрійович 060209 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0294117 Агрономія 126,500

16



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

201 Агрономія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10507892 979755
Коломієць Денис Юрійович 060193 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0232613 Агрономія 122,000

2 10691132 979755
Швиданенко Олександр Олександрович 003312 E22 31.01.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0325978 Агрономія 128,500

3 10710670 979755
Яковецький Владислав Олександрович 060202 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0299741 Агрономія 134,000

17



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10608974 979786
Бойчук Олександр Сергійович 057178 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0006053 Агроінженерія 115,500

2 10926751 979786
Кожухар Денис Олегович 017500 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0101440 Агроінженерія 108,500

3 11264915 979786
Кочубей Андрій Юрійович 064234 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0255162 Агроінженерія 117,500

4 10933122 979786
Михайлов Олександр Віталійович 017522 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0365417 Агроінженерія 105,500

18



5 10753588 979786
Федоров Сергій Володимирович 017499 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0101970 Агроінженерія 109,000

19



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11110373 975275
Гончарук Євгеній Володимирович 034757 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0129282 Автомобільний 
транспорт

115,500

2 10599624 975275
Запорожець Олександр Володимирович 064283 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0254444 Автомобільний 
транспорт

115,000

3 10503887 975275
Іванченко Іван Олексійович 057110 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0090758 Автомобільний 
транспорт

123,000

4 10819508 975275
Колбасін Олексій Ігорович 064275 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0255082 Автомобільний 
транспорт

116,000
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5 11168027 975275
Кучерук Сава Савич 034769 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0055585 Автомобільний 
транспорт

132,000

6 10886766 975275
Речицький Роман Юрійович 034747 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0131094 Автомобільний 
транспорт

105,500

7 10833467 975275
Рудий Андрій Сергійович 034760 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0131261 Автомобільний 
транспорт

108,000

8 10776615 975275
Швед Валентин Максимович 050981 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0455814 Автомобільний 
транспорт

126,500

21



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10886228 105886
5

Дранко Владислав Вячеславович 034772 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0122150 Автомобільний 
транспорт

150,000

2 10822826 105886
5

Малінін Іван Олександрович 034739 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0366663 Автомобільний 
транспорт

120,000

3 10886558 105886
5

Плешаков Володимир Юрійович 034770 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0231824 Автомобільний 
транспорт

118,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10815812 105886
6

М`якушка Іван Олександрович 050977 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0178425 Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

106,500

2 10502862 105886
6

Цуркан Микола Вадимович 015425 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2019р. - 0153419 Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

107,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 154-ПК

292 Міжнародні економічні відносини Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10562019 106052
4

Безпала Тетяна Анатоліївна 084740 E22 08.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0330986 Міжнародні 
економічні 
відносини

123,500

2 10572165 106052
4

Горох Дмитро Денисович 005737 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0183379; 2021р. - 
0380504

Міжнародні 
економічні 
відносини

135,500

3 10629237 106052
4

Куренков Вадим Олександрович 064196 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0255442 Міжнародні 
економічні 
відносини

120,500

4 10633568 106052
4

Першукевич Дмитро Олександрович 022822 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0307304 Міжнародні 
економічні 
відносини

116,000
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