
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Центральноукраїнський  національний  технічний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
КРОПИВНИЦЬКИЙ
(населений пункт)

від «08» серпня 2021 року №128-ПК

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Центральноукраїнський національний 
технічний університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «02» серпня 
2021 року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 12 арк.

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

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «08»  серпня 2021 року 

№ 128-ПК

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9608902 854371
Федик Валентина Миколаївна 608591 A 15.06.1991 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Економіка 186,888

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «08»  серпня 2021 року 

№ 128-ПК

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10000030 850972 Троцький Юрій Федорович 014180 ГЗ 25.03.1994 Диплом 
кваліфікованого робітника

Менеджмент 172,744
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «08»  серпня 2021 року 

№ 128-ПК

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9810164 837155

Городенко Артур Михайлович 52506199 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0315169; 2021р. 
- 0315169; 
2021р. - 
0315169

Комп’ютерна 
інженерія

133,979

2 9736946 837155

Оверченко Олександр Валерійович 51091123 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0189059; 2019р. 
- 0189059; 
2019р. - 
0189059

Комп’ютерна 
інженерія

183,248
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3 9853184 837155

Пасенко Катерина Валентинівна 52505308 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0102821; 2021р. 
- 0102821; 
2021р. - 
0102821

Комп’ютерна 
інженерія

152,256
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «08»  серпня 2021 року 

№ 128-ПК

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9002598 832088

Ковеня Андрій Павлович 52505428 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0094406; 2021р. 
- 0094406; 
2021р. - 
0094406

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 3D 
друк

131,221

2 9991774 832088

Курочка Олена Валеріївна 38063227 HK 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 3D 
друк

130,691
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3 9979206 832088

Самарін Сергій Олексійович 52509526 KC 21.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0123997; 2021р. 
- 0123997; 
2021р. - 
0123997

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 3D 
друк

136,780

4 10049985 832088

Ярошенко Олександр Миколайович 763877 П 25.06.1986 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 3D 
друк

131,327
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «08»  серпня 2021 року 

№ 128-ПК

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9308767 852056

Балануца Надія Сергіївна 51805830 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

139,177

2 9699599 852056

Кодрик Олексій Олександрович 36018256 KC 23.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2020р. - 
0370321; 2020р. 
- 0370321; 
2020р. - 
0370321

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

132,600

3 9309444 852056
Коряк Володимир Микитович 009773 AB 19.06.1996 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

139,071
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4 9309178 852056
Ніколаєв Олександр Анатолійович 12742876 KC 15.06.2000 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

136,631

5 9250323 852056
Широцький Володимир Сергійович 000494 OB 24.06.1994 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

138,222
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «08»  серпня 2021 року 

№ 128-ПК

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9575062 836120
Горлач Ольга Вікторівна 29204438 EP 27.06.2006 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Будівництво та 
цивільна інженерія

140,238

2 9203473 836120
Данкович Василь Вікторович 35914993 AK 26.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Будівництво та 
цивільна інженерія

140,132

3 8948180 836120

Дмитрук Ян Ігорович 52830749 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0010841; 2021р. 
- 0010841; 
2021р. - 
0010841

Будівництво та 
цивільна інженерія

200,000

4 9203888 836120
Круподьоров Сергій Андрійович 34383157 HK 28.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Будівництво та 
цивільна інженерія

139,920
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «08»  серпня 2021 року 

№ 128-ПК

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9986785 837154

Єфімець Вікторія Михайлівна 50065549 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0245319; 2018р. 
- 0245319; 
2018р. - 
0245319

Агрономія 125,811

2 8712911 837154

Кущенко Єлизавета Костянтинівна 52500458 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0153217; 2021р. 
- 0153217; 
2021р. - 
0153217

Агрономія 127,508

3 9453506 837154
Літвінов Сергій Михайлович 50074459 KC 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агрономія 151,907
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «08»  серпня 2021 року 

№ 128-ПК

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9369831 859415
Большаков Володимир Сергійович 23971995 KC 22.06.2004 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 140,132

2 9370773 859415
Зубенко Артем Юрійович 26142177 KC 24.06.2005 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 139,707

3 9384001 859415
Коновалов Євгеній Вікторович 28741598 KC 24.06.2006 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 139,920

4 9371332 859415
Пономарьов Максим Володимирович 010198 CK 19.06.1999 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Агроінженерія 139,283
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5 9386627 859415
Чихічин Іван Васильович 38308059 KC 30.06.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 138,222

6 9372945 859415
Шкода-Ульянов Ніл Олександрович 33722891 AK 25.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 138,434
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