
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 «23» вересня 2022 року №176/1-ПК

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Центральноукраїнський національний 
технічний університет у 2022 році та рішення приймальної комісії від «23» вересня 
2022 року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 26 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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11611155 110610
6

Калита Сергій Петрович 23878670 TA 21.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Історія та 
археологія

0,000

2 11603802 110610
6

Кравченко Руслан Леонідович 40130804 KC 29.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Історія та 
археологія

0,000

3 11622863 110610
6

Шаповал Богдан Миколайович 52505685 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Історія та 
археологія

0,000

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-ПК

051 Економіка 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 11624481 109960
0

Романенко Роман Олександрович 31118946 KC 30.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0493723 Економіка 138,150

2 11509446 109960
0

Татарченко Вероніка Андріївна 53033916 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0129216 Економіка 134,000

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11623799 109971
2

Дмітрієва Ірина Юріївна 44257604 KC 27.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0493722 Облік і 
оподаткування

128,150

2 11477038 109971
2

Кифорець Антон Дмитрович 53043496 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0282982 Облік і 
оподаткування

161,600

3 11625077 109971
2

Сиротюк Лілія Миколаївна 971348 A 15.06.1991 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0491393 Облік і 
оподаткування

127,250

3



4 11620071 109971
2

Харченко Максим Олександрович 53034223 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0035726 Облік і 
оподаткування

137,250

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-ПК

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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 11471883 110008
5

Ворона Єва Сергіївна 52085426 KC 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0481132 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

133,950

2 11625562 110008
5

Коваль Олександр Сергійович 18279299 KC 29.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0493567 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

137,350

3 11625983 110008
5

Ломанюк Дмитро Миколайович 36030085 KC 30.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0343756 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

137,650

5



4 11622625 110008
5

Раковчук Артем Станіславович 50677743 KC 01.09.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0493725 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

134,650

5 11622527 110008
5

Харламов Тарас Юрійович 53600072 KC 05.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0214381 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

132,500

6 11622596 110008
5

Яїцький Дмитро Леонідович 46279910 KC 01.06.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0493727 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

136,400

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-ПК

101 Екологія 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 11452643 109930
0

Лук`янченко Святослав Костянтинович 52224009 AH 10.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Екологія 0,000

7



               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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-ПК

122 Комп'ютерні науки 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 11493156 110018
4

Алмаєв Олександр Романович 52505607 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0106363 Комп'ютерні 
науки

139,333

2 11620668 110018
4

Бабіюк Артем Сергійович 49283300 KC 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0490338 Комп'ютерні 
науки

135,100

3 11619865 110018
4

Гахов Андрій Іванович 002474 CЗ 18.06.1998 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0490515 Комп'ютерні 
науки

143,800

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11556986 110018
9

Скрипковський Едуард Сергійович 53042676 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0297957 Кібербезпека 137,300

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11479131 109929
7

Локоцький Вадим Анатолійович 46280622 KC 01.06.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

0,000

2 11585198 109929
7

Стемківський Любомир Євгенович 52505040 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

0,000

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11513797 109929
5

Міроваєв Василь Васильович 47973994 KC 31.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуванн
я

0,000

2 11497521 109929
5

Партем Андрій Андрійович 52470625 KC 28.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Галузеве 
машинобудуванн
я

0,000

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11530452 109931
0

90-3458833 Олександр Михайлович 49284956 HK 05.07.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2 11624384 109931
0

Бондаренко Олександр Вікторович 26139444 KC 19.05.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

12



3 11456086 109931
0

Василенко Ярослав Володимирович 48702394 KC 30.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

4 11584775 109931
0

Сандул Михайло Олексійович 467273 A 17.06.1992 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11533740 109968
1

Гевандян Нарик Азатович 33934714 KC 26.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інтелектуальні 
комп’ютерні 
системи та 
програмна 
інженерія в 
автоматизації

0,000

2 11512542 109968
1

Гордовий Артем Володимирович 45641117 KC 27.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інтелектуальні 
комп’ютерні 
системи та 
програмна 
інженерія в 
автоматизації

0,000

14



3 11464046 109968
1

Ейвазов Еміль Етібар огли 52075226 KC 01.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інтелектуальні 
комп’ютерні 
системи та 
програмна 
інженерія в 
автоматизації

0,000

4 11623097 109968
1

Іванов Дмитро Ігорович 48516654 KC 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інтелектуальні 
комп’ютерні 
системи та 
програмна 
інженерія в 
автоматизації

0,000

5 11539791 109968
1

Коваленко Владислав Юрійович 49432760 KC 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інтелектуальні 
комп’ютерні 
системи та 
програмна 
інженерія в 
автоматизації

0,000

6 11494319 109968
1

Олійник Олександр Вікторович 000253 CM 19.06.1998 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інтелектуальні 
комп’ютерні 
системи та 
програмна 
інженерія в 
автоматизації

0,000

7 11485758 109968
1

Передера Владислав Віталійович 42146258 KC 30.03.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інтелектуальні 
комп’ютерні 
системи та 
програмна 
інженерія в 
автоматизації

0,000

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11544618 109930
8

Копач Денис Віталійович 51976834 MK 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

2 11557739 109930
8

Крилов Сергій Сергійович 51998380 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

3 11466308 109930
8

Мошенський Артем Олегович 51805290 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

16



4 11486703 109930
8

Орлов Володимир Іванович 31074738 KC 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

5 11536128 109930
8

Скічко Анатолій Вікторович 44247553 KC 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

6 11534507 109930
8

Сушко Артем Сергійович 28741535 KC 24.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11542447 109929
9

Арламовський Олег Васильович 47505517 KC 30.06.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

2 11622648 109929
9

Велігін Костянтин Вікторович 53025853 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000

3 11526284 109929
9

Дроздов Анатолій Вікторович 36015706 KC 23.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

18



4 11622888 109929
9

Застьоба Микола Іванович 908787 B 01.06.1994 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Агрономія 0,000

5 11510081 109929
9

Захарченко Назар Олегович 53023659 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000

6 11614899 109929
9

Кушняр Ярослав Олегович 33396918 KC 27.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

7 11474233 109929
9

Луценко Назар Вікторович 51083627 KC 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000

8 11472479 109929
9

Саржевська Анастасія Андріївна 53034181 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11557397 110372
9

Головченко Ярослав Іванович 49274761 KC 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 0,000

2 11624355 110372
9

Зюзь Вікторія Григорівна 52508364 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 0,000

3 11618115 110372
9

90-8251352 Олексій Володимирович 26995638 AH 25.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 0,000

20



4 11527291 110372
9

Москаленко Єгор Володимирович 49427807 KC 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 0,000

5 11528480 110372
9

Філіп`єв Сергій Сергійович 53602566 KC 01.09.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 0,000

6 11620327 110372
9

Щічко Вадим Сергійович 24687124 EP 20.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 0,000

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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11494764 109929
0

Факадей Назар Миколайович 53033603 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0215535 Агроінженерія 136,700
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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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11520278 109930
4

Головйов Максим Олександрович 52088432 KC 01.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

2 11541072 109930
4

Мокряков Олег Миколайович 033689 AP 26.06.1999 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

0,000

3 11519662 109930
4

Пономаренко Артем Олександрович 53023321 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

23



4 11571913 109930
4

Селін Олександр Сергійович 53140297 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

5 11522935 109930
4

Шаповалов Ярослав Сергійович 49823225 HK 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільний 
транспорт

0,000
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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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11622422 109930
6

Побігушко Владислав Вадимович 40133246 KC 29.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

0,000

2 11560675 109930
6

Соколов Олександр Олексійович 53043515 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

0,000

3 11559601 109930
6

Тиворський Андрій Володимирович 48499797 KC 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

0,000
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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 «23»  вересня 2022 року 

№ 176/1-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 11620047 109978
8

Галько Ярослава Віталіївна I/23a/2 MEN 29.04.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0491447 Міжнародні 
економічні 
відносини

146,100
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