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

Форма № Н-1.03.1
Центральноукраїнський  національний  технічний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
КРОПИВНИЦЬКИЙ
(населений пункт)

від «06» вересня 2022 року №156-ПК

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

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «06» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 20 арк.

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

                              М. П.



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Державна Бакалавр 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 10855105 104779
3

Черненко Анна Іванівна 23976643 KC 20.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

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 «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

073 Менеджмент Державна Бакалавр 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 11358560 988032
Промахова Олександра Костянтинівна 42126503 KC 13.05.2012 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0485745 Менеджмент 146,050

2 10891678 988032

Хадіятов Геннадій Миколайович 53048432 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0062549 Менеджмент 146,150

2



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Бакалавр 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 11165384 979791

Іванов Владислав Сергійович 52815178 KC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0481089 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

133,850

2 11284754 979791

Мірзаєва Марина Олександрівна 53040905 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0118272 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

140,350

3



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

101 Екологія Державна Бакалавр 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 11253509 105297
6

Гибаленко Сергій Юрійович 53036587 KC 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Екологія 0,000

2 11019155 105297
6

Жупанова Ірина Сергіївна 11437927 MK 20.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

4



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

101 Екологія Державна Бакалавр 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 11022579 100082
8

Іщенко Крістіна Петрівна 53038685 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0263089 Екологія 137,200

5



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр 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 10604165 105004
4

Бородько Вадим Романович 53599992 KC 05.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

0,000

2 11291497 105004
4

Бурдейний Олександр Олександрович 12613774 KC 21.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

0,000

6



3 11298401 105004
4

Вахнюк Денис Ігорович 33361544 KC 30.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

0,000

4 10974199 105004
4

Герасимович Денис Георгійович 015983 PI 18.06.1998 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

0,000

5 10958061 105004
4

Захарчук Вікторія Олександрівна 51824336 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

0,000

6 10927789 105004
4

Коритько Іван Андрійович 38208851 TM 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

0,000

7 11282419 105004
4

Носов Микола Олександрович 021560 ДE 24.06.1996 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Комп’ютерний 
інжинірінг 
технологій, 
робототехніка і 
3D друк

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 «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр 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 11368834 104962
4

Ващенко Сергій Олександрович 35710189 KC 26.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

0,000

2 10824981 104962
4

Шикал Микола Миколайович 51084348 KC 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Галузеве 
машинобудуван
ня

0,000

8



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр 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 10817749 105281
6

Авдієнко Віталій Іванович 26148120 KC 24.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2 11310307 105281
6

Нельга Лариса Вікторівна 18394635 KC 24.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

9



3 11404923 105281
6

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

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

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 «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр 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 11146624 979279

Корчебний Максим Олександрович 53589159 KC 05.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0073399 Будівництво та 
цивільна 
інженерія

163,302

11



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр 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 11356325 105301
5

Мулява Сергій Станіславович 36021997 KC 23.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

2 10542689 105301
5

Чернега Валерій 439051 Л 26.06.1980 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

3 11263533 105301
5

Юдніков Андрій Вікторович 038036 ЛЗ 24.08.1993 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

12



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

201 Агрономія Державна Бакалавр 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 10543170 105201
5

Боса Марія Сергіївна 51805936 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000

2 10479337 105201
5

Вербовий Олександр Сергійович 009461 CO 25.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

3 11283862 105201
5

Головаха Владислав Сергійович 49430634 KC 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

13



4 10924944 105201
5

Іщак Ярослав Сергійович 49426450 KC 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

5 10786816 105201
5

Кравчук Роман Вікторович 49432448 KC 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

6 10932489 105201
5

Лапа Данило Миколайович 49430953 KC 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

7 10888004 105201
5

Русол Артем Костянтинович 53042682 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000

8 10787884 105201
5

Сіроштан Богдан Сергійович 49432425 KC 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

9 10961221 105201
5

Соболь Богдан Олегович 53521476 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000

10 11017454 105201
5

Турчак Яна Леонідівна 33395074 KC 26.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

11 10605570 105201
5

Фефелов Олег Володимирович 49430550 KC 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

12 10475732 105201
5

Шарпак Володимир Миколайович 000251 CД 19.06.1998 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

14



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

201 Агрономія Державна Бакалавр 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 10875859 979757

Хомяков Тарас Григорович 53033530 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0113342 Агрономія 138,200
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

208 Агроінженерія Державна Бакалавр 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 11298198 105147
0

Шинкаренко Денис Іванович 50611209 KC 27.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 0,000

2 11131742 105147
0

Щебликін Роман Володимирович 36523573 HP 30.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 0,000

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 «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр 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 11017954 979280
Ананьєв Богдан Олександрович 46082619 KC 25.04.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0343693 Автомобільний 
транспорт

138,100
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр 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 11294680 105301
6

Миронов Андрій Олександрович 005402 PP 20.06.1997 
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 «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр 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 10780177 965085

Волосянко Тетяна Володимирівна 53594585 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0222938 Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

164,628
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський 
національний технічний 

університет
Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 

№ 156-ПК

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр 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 10882872 992815

Мажара Анна Віталіївна 52830590 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0095363 Публічне 
управління та 
адміністрування

189,667

20


