
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Центральноукраїнський  національний  технічний  університет 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
м. Кропивницький
(населений пункт)

від «05» вересня 2020 року №173-ПК

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Центральноукраїнський національний 
технічний університет у 2020 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 
2020 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 арк.

Ректор Михайло ЧЕРНОВОЛ
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 

№ 173-ПК

051 Економіка Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7957274 716733

Плахотна Юлія Костянтинівна 19169 14.07.2020 Диплом 
бакалавра

Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика, 
Управління 
персоналом та 
економіка праці

381

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 

№ 173-ПК

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7977329 688956

Данілова Інна Валентинівна 144866 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Адміністрування 
податків та митних 
платежів, Аудит, 
державний 
фінансовий 
контроль та 
експертиза, Облік і 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю та 
державним 
сектором економіки

258,6

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 

№ 173-ПК

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7968099 732015

Андреєва Ольга Юріївна 205894 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Менеджмент бізнес-
організацій, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

280,8

2 8082743 732015

Солодєй Дарія Олегівна 195990 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Менеджмент бізнес-
організацій, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

337,4
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 

№ 173-ПК

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7112351 712104 Піскова Олена Андріївна 195828 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Комп’ютерні науки 305,6

2 7506302 712104 Філіпов Едуард Ігорович 196145 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Комп’ютерні науки 259,4
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 

№ 173-ПК

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7149025 697300 Марков Денис Сергійович 174764 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
інженерія

325,3

2 7149288 697300 Шкуренко Ксенія Всеволодівна 183389 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
інженерія

264,6

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 

№ 173-ПК

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7125898 701160 Тупаленко Денис Сергійович 253123 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Прикладна механіка 266,3

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 

№ 173-ПК

201 Агрономія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8463134 674430 Косьянчук Сергій Ігорович 29762592 KC 30.06.2006 
Диплом спеціаліста

Агрономія 292,9

2 8200331 674430 Кузьменко Максим Віталійович 045770 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Агрономія 296,4

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 

№ 173-ПК

208 Агроінженерія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8290908 729168

Боженко Андрій Володимирович 009705 B19 28.02.2019 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

249,2

2 8307091 729168

Борисочкін Ігор Валерійович 286 HK 29.05.2014 Диплом 
бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

240,2

3 8295950 729168

Візіренко Олег Анатолійович 212239 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

260,1

4 8399709 729168

Килівник Віталій Вікторович 223215 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

240,4

8



5 8291079 729168

Курінний Сергій Сергійович 183297 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

250,7

6 8296086 729168

Медяник Віктор Анатолійович 183367 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

236,1

7 8306889 729168

Михалевський Андрій Юрійович 34358881 KC 30.06.2008 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

254,5

8 8297666 729168

Моклюк Олександр Дмитрович 31269767 XA 30.06.2007 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

263,5

9 8291208 729168

Ціперко Богдан Вікторович 183412 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

241,2

10 8309648 729168

Юденко Олександр Миколайович 070873 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агроінженерія, 
Технічний сервіс 
сільськогосподарськ
ої техніки

245,7

9


