
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 «27» вересня 2022 року №181/1-ПК

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Центральноукраїнський національний 
технічний університет у 2022 році та рішення приймальної комісії від «26» вересня 
2022 року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 36 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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

051 Економіка Державна Магістр Заочна 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 11290904 986792

Богаченко Сергій Володимирович 124850 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0015876 Економіка 
агробізнесу та 
агротрейдинг, 
Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика, 
Управління 
персоналом та 
економіка праці

133,000

1



2 11537222 986792

Кравченко Гліб Ігорович 076470 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0040529 Економіка 
агробізнесу та 
агротрейдинг, 
Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика, 
Управління 
персоналом та 
економіка праці

135,000

3 11520232 986792

Петрова Анна Олександрівна 113837 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0022038 Економіка 
агробізнесу та 
агротрейдинг, 
Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика, 
Управління 
персоналом та 
економіка праці

135,500

4 11467795 986792

Халбаєв Артем Халмиратович 122748 C17 30.10.2017 
Диплом спеціаліста

Економіка 
агробізнесу та 
агротрейдинг, 
Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика, 
Управління 
персоналом та 
економіка праці

115,000

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна 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 11125799 975075

Вербицька Світлана Василівна 36977218 HP 27.06.2009 
Диплом спеціаліста

Адміністрування 
податків та 
митних 
платежів, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницько
ю діяльністю та 
державним 
сектором 
економіки

112,000

3



2 11068674 975075

Гаєвська Інна Анатоліївна 055148 M22 30.06.2022 
Диплом магістра

Адміністрування 
податків та 
митних 
платежів, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницько
ю діяльністю та 
державним 
сектором 
економіки

106,000

3 11120954 975075

Горбатюк Тетяна Володимирівна 109555 C16 08.07.2016 
Диплом спеціаліста

Адміністрування 
податків та 
митних 
платежів, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницько
ю діяльністю та 
державним 
сектором 
економіки

109,000

4 11083349 975075

Жуган Едуард Леонідович 003801 ЛC 24.06.1994 
Диплом спеціаліста

Адміністрування 
податків та 
митних 
платежів, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницько
ю діяльністю та 
державним 
сектором 
економіки

115,000

4



5 11341557 975075

Капуста Вікторія Володимирівна 110996 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0005076 Адміністрування 
податків та 
митних 
платежів, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницько
ю діяльністю та 
державним 
сектором 
економіки

125,500

6 11328408 975075

Кравчук- 
Остроухова

Олена Олександрівна 117272 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0004052 Адміністрування 
податків та 
митних 
платежів, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницько
ю діяльністю та 
державним 
сектором 
економіки

128,000

7 11448238 975075

Лазуренко Марія Вікторівна 42744787 EP 01.06.2012 
Диплом бакалавра

2022р. - 0003979 Адміністрування 
податків та 
митних 
платежів, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницько
ю діяльністю та 
державним 
сектором 
економіки

135,500

5



8 11495035 975075

Осадча Регіна Вадимівна 164844 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0003886 Адміністрування 
податків та 
митних 
платежів, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницько
ю діяльністю та 
державним 
сектором 
економіки

128,500

9 11571216 975075

Підкова Наталія Олександрівна 014687 B21 30.04.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0037267 Адміністрування 
податків та 
митних 
платежів, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницько
ю діяльністю та 
державним 
сектором 
економіки

127,000

10 11073322 975075

Шевела Юлія Ігорівна 11551407 MB 18.06.2011 
Диплом бакалавра

2022р. - 0033880 Адміністрування 
податків та 
митних 
платежів, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницько
ю діяльністю та 
державним 
сектором 
економіки

123,000

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна 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 11559134 995488

Сафронова Світлана Миколаївна 164930 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0033184 Менеджмент 
бізнес-
організацій, 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

145,500

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Магістр Заочна 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 11497782 988849

Дегрик Ігор Сергійович 187576 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023365 Економіка та 
організація 
бізнесу, 
Організація 
комерційної 
діяльності у 
сфері послуг та 
торгівлі

130,000

8



2 11464314 988849

Желовніков Богдан Іванович 170321 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0003355 Економіка та 
організація 
бізнесу, 
Організація 
комерційної 
діяльності у 
сфері послуг та 
торгівлі

134,500

3 11526100 988849

Задорожній Анатолій Леонідович 181705 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0040074 Економіка та 
організація 
бізнесу, 
Організація 
комерційної 
діяльності у 
сфері послуг та 
торгівлі

144,500

4 11526176 988849

Козинський Роман Анатолійович 181706 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0040266 Економіка та 
організація 
бізнесу, 
Організація 
комерційної 
діяльності у 
сфері послуг та 
торгівлі

145,000

5 11068269 988849

Котиш Павло Андрійович 159765 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Економіка та 
організація 
бізнесу, 
Організація 
комерційної 
діяльності у 
сфері послуг та 
торгівлі

114,000

6 11163430 988849

Криволап Наталя Вікторівна 21049770 KC 28.06.2002 
Диплом спеціаліста

2022р. - 0041104 Економіка та 
організація 
бізнесу, 
Організація 
комерційної 
діяльності у 
сфері послуг та 
торгівлі

138,000

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

101 Екологія Державна Магістр Заочна 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 11529014 105218
8

Кирнасовська Тетяна Євгеніївна 11340254 KC 25.06.1999 
Диплом спеціаліста

Екологія 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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

101 Екологія Державна Магістр Заочна 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 11122216 100082
7

Лунгол Юлія Олександрівна 164909 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Екологія 124,000

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна 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 11592576 105160
7

Корнієнко Олександр Сергійович 177715 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Комп’ютерні 
науки

0,000

2 11613236 105160
7

Купчин Дмитро Юрійович 201798 B21 10.07.2021 
Диплом бакалавра

Комп’ютерні 
науки

0,000

3 11270305 105160
7

Михайленко Георгій Васильович 852441 УB 29.06.1991 
Диплом спеціаліста

Комп’ютерні 
науки

0,000

4 11549777 105160
7

Молчанюк Євген Валерійович 069712 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Комп’ютерні 
науки

0,000

5 11046600 105160
7

Петленко Максим Володимирович 040136 M21 31.05.2021 
Диплом магістра

Комп’ютерні 
науки

0,000

12



6 11606088 105160
7

Совенко Антон Сергійович 017663 B21 19.06.2021 
Диплом бакалавра

Комп’ютерні 
науки

0,000

7 11593193 105160
7

Фундовна Марина Леонідівна 008059 B22 16.03.2022 
Диплом бакалавра

Комп’ютерні 
науки

0,000

8 10961357 105160
7

Хлєбніков Микола Володимирович 170478 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Комп’ютерні 
науки

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна 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 11543078 984257 Трапезнікова Наталія Вікторівна 29785634 KC 30.06.2006 
Диплом бакалавра

Комп’ютерні 
науки

108,000

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Заочна 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 11422492 105212
2

Гаращенко Наталія Олександрівна 30333394 KC 30.06.2006 
Диплом магістра

Комп’ютерна 
інженерія

0,000

2 11018567 105212
2

Дем`янов Іван Васильович 008082 B22 16.03.2022 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
інженерія

0,000

3 11593232 105212
2

Фундовна Марина Леонідівна 008059 B22 16.03.2022 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
інженерія

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Заочна 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 11478369 978416 Лебеденко Віталій Сергійович 101439 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
інженерія

120,000

2 11352403 978416 Опалєнік Руслан Вячеславович 016653 B17 22.03.2017 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
інженерія

126,000

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

133 Галузеве машинобудування Державна Магістр Заочна 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 11510224 105184
2

Лисиченко Володимир Олександрович 36865263 KC 10.07.2009 
Диплом магістра

Металорізальні 
верстати та 
системи

112,000

2 11438890 105184
2

Плис Юрій Сергійович 117249 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Металорізальні 
верстати та 
системи

116,000

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Магістр Заочна 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 11292695 105281
5

Главнов Ігор Вікторович 183279 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння, 
Енергетичний 
менеджмент

0,000

2 11512829 105281
5

Ключар Андрій Дмитрович 170240 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння, 
Енергетичний 
менеджмент

0,000

18



               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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Магістр Заочна 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 11426913 987830

Потьомкін Олександр Олегович 164924 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння, 
Енергетичний 
менеджмент

118,000

2 11204485 987830

Черняк Павло Олександрович 164958 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння, 
Енергетичний 
менеджмент

132,000

19



3 11323611 987830

Штундер Ірина Костянтинівна 43517230 KC 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння, 
Енергетичний 
менеджмент

120,000

20



               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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Магістр Заочна 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 10964541 100165
3

Гумбатова Анжела Сергіївна 164917 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизація  
та комп`ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

2 11603075 100165
3

Степаненко Костянтин Михайлович 116728 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Автоматизація  
та комп`ютерно-
інтегровані 
технології

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр Заочна 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 11479776 105276
5

Ілик Роман Ігорович 008401 ЛЗBE 30.12.1999 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

2 11570890 105276
5

Ошека Анастасія Вікторівна 43537984 KC 31.05.2012 
Диплом бакалавра

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

3 11255384 105276
5

Поворознюк Дмитро Дмитрович 183379 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

4 11118943 105276
5

Чоботар Микола Миколайович 017375 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000
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               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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

201 Агрономія Державна Магістр Заочна 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 11543032 105212
4

Булат Микола Олександрович 45379919 KC 30.06.2013 
Диплом спеціаліста

Агрономія 0,000

2 11119382 105212
4

Дворніченко Руслан Валерійович 212251 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000

3 11066361 105212
4

Дуднік Тетяна Олексіївна 27275624 KC 18.06.2005 
Диплом спеціаліста

Агрономія 0,000

4 11601425 105212
4

Карнажук Руслан Миколайович 164883 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000

5 11116248 105212
4

Коцюба Андрій Юрійович 36871854 KC 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Агрономія 0,000
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6 11553748 105212
4

Красота Артем Михайлович 113626 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000

7 11077103 105212
4

Лясковська Наталія Володимирівна 34357171 KC 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Агрономія 0,000

8 11019897 105212
4

Микитюк Петро Петрович 164880 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000

9 11476965 105212
4

Ніколаєнко Ігор Сергійович 27276083 KC 18.06.2005 
Диплом спеціаліста

Агрономія 0,000

10 11360493 105212
4

Ругало Богдан Андрійович 165765 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000

11 11117137 105212
4

Тоток Артем Анатолійович 138726 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агрономія 0,000
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               Наказ Міністерства освіти
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

201 Агрономія Державна Магістр Заочна 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 11343649 968547 Голоцван Карина Миколаївна 164862 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агрономія 151,000
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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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

208 Агроінженерія Державна Магістр Заочна 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 11494616 993884

Балабанова Ольга Василівна 116859 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогоспода
рської техніки

126,000

2 11460962 993884

Величко Денис Сергійович 164902 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогоспода
рської техніки

100,000

3 11454997 993884

Ковтун Олександр Олександрович 132019 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогоспода
рської техніки

102,000
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4 11083859 993884

Шевченко Тетяна Вікторівна 164956 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогоспода
рської техніки

114,000
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               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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

208 Агроінженерія Державна Магістр Заочна 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 11487394 105199
6

Войченко Олексій Миколайович 11522484 MB 27.06.2006 
Диплом спеціаліста

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогоспода
рської техніки

0,000

2 11581584 105199
6

Заблоцький Сергій Ігорович 109954 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогоспода
рської техніки

0,000

3 11584014 105199
6

Капатілов Максим Іванович 164926 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогоспода
рської техніки

0,000

28



4 11458738 105199
6

Репетир Анатолій Анатолійович 25872414 MK 28.12.2004 
Диплом спеціаліста

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогоспода
рської техніки

0,000

5 11558142 105199
6

Тараненко Сергій Анатолійович 164842 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогоспода
рської техніки

0,000
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               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 
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Додаток до наказу від «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

274 Автомобільний транспорт Державна Магістр Заочна 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 10979102 105177
7

Гончар Володимир Антонович 25799244 XM 25.06.2004 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

0,000

2 11586708 105177
7

Капуста Дмитро Володимирович 118796 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

0,000

3 11001280 105177
7

Посонський Сергій Феліксович 17195760 XM 01.07.2001 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

0,000

4 11541493 105177
7

Чижиков Костянтин Олександрович 196046 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

0,000
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               Наказ Міністерства освіти
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

274 Автомобільний транспорт Державна Магістр Заочна 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 11512026 985964 Красноштан Олександр Миколайович 34359305 KC 30.06.2008 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

126,000

2 11508727 985964 Кружилов Владислав Геннадійович 026623 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

100,000

3 11508737 985964 Лахман Олексій Миколайович 164910 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

126,000
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               Наказ Міністерства освіти
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Додаток до наказу про зарахування на навчання
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№ 181/1-ПК

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Магістр Заочна 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 11497769 101419
3

Башанова Ілона Олексіївна 186635 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

0,000

2 11601483 101419
3

Ігнатченко Олександр Вікторович 34357163 KC 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

0,000

3 11600865 101419
3

Іспанюк Богдана Тарасівна 189514 B22 06.07.2022 
Диплом бакалавра

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

0,000
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4 11606488 101419
3

Спіріна Катерина Станіславівна 47286228 KC 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

0,000

5 11519504 101419
3

Ставіла Андрій Борисович 014915 B17 28.02.2017 
Диплом бакалавра

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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Заочна 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 11488873 103574
9

Бойко Ольга Олександрівна 034101 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2022р. - 0031904 Публічне 
управління та 
адміністрування

143,000

2 11609039 103574
9

Георгієв Сергій Степанович 41701692 CK 30.06.2011 
Диплом магістра

Публічне 
управління та 
адміністрування

150,000

3 11566205 103574
9

Довгань Катерина Сергіївна 113926 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0028247 Публічне 
управління та 
адміністрування

154,000

4 11463155 103574
9

Кравець Ольга Анатоліївна 188669 B22 11.07.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023837 Публічне 
управління та 
адміністрування

141,500
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5 11072475 103574
9

Крамаренко Алла Миколаївна 972689 TB 29.06.1992 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

161,000

6 11541805 103574
9

Ролінська Анна В`ячеславівна 23743405 TA 25.06.2004 
Диплом бакалавра

2022р. - 0024780 Публічне 
управління та 
адміністрування

141,500

7 11491726 103574
9

Спільник Андрій Вікторович 164875 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0033214 Публічне 
управління та 
адміністрування

153,500
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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 «27»  вересня 2022 року 

№ 181/1-ПК

292 Міжнародні економічні відносини Державна Магістр Заочна 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 11491799 986793
Трач Віктор Романович 164908 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
2022р. - 0026725 Міжнародні 

економічні 
відносини

135,500
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