


               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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10680091 965184

Дудник Анна Олександрівна 52235506 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

178,000

2 10574013 965184

Остріченко Поліна Сергіївна 52988108 EP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

193,000

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

022 Дизайн/022.03 Дизайн середовища Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10545938 964086

Матішинець Єлизавета Михайлівна 51981971 EP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 
середовища

191,000

2 10603286 964086

Трохименко Оксана Сергіївна 52992424 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 
середовища

169,000

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

022 Дизайн/022.04 Промисловий дизайн Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10485682 963598

Дубина Євгенія Олександрівна 52999469 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промисловий 
дизайн

191,000

2 10480750 963598

Ігошкіна Аліна Антонівна 53000019 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промисловий 
дизайн

193,000

3 10494050 963598

Холодяй Олена Олександрівна 53000327 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промисловий 
дизайн

192,000

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

032 Історія та археологія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10542416 985663

Мілін Іван Володимирович 53000109 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0054919 Історія, 
музеєзнавство та 
експертиза 
культурно-
історичних 
цінностей

134,250

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

033 Філософія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10956756 100244
2

Келеберда Анна Дмитрівна 53000397 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0293807 Політична 
філософія

168,800

2 10568894 100244
2

Орел Максим Олегович 52249523 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0192261 Політична 
філософія

184,472

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

051 Економіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10720699 977305

Левченко Юлія Сергіївна 12304083 EP 20.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Міжнародна 
економіка та 
бізнес, 
Управління 
персоналом та 
економіка праці

194,900

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10723093 986605
Витріщак Анатолій Павлович 430407 P 26.08.1987 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і аудит 197,400

2 10725103 986605
Корнійченко Іван Іванович 12303955 EP 20.06.2000 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і аудит 195,250

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10634331 986921
Іващенко Сергій Володимирович 31118635 KC 27.06.2007 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 196,550

2 10636522 986921
Коломієць Олександр Костянтинович 46085374 EP 31.03.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 199,050

3 10632468 986921
Локайчук Юрій Петрович 27101476 EP 25.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 197,650

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10658574 986917
Горпинченко Олександр Олександрович 26282623 TA 25.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

197,900

2 10659435 986917
Куліш Микита Романович 49945756 AP 30.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

198,000

3 10659038 986917
Савлук Євгеній Ігорович 42344384 TA 12.05.2012 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

198,500

4 10659180 986917
Саливін Олександр Ігорович 26245559 KX 26.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

198,100

9



5 10658693 986917
Сурмило Руслан Петрович 15705609 TA 27.06.2001 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

198,250

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

101 Екологія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 11110722 971075

Дзюба Анна Сергіївна 53039161 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0201538 Екологія, 
охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористу
вання

149,300

11



2 11070092 971075

Зенкіна Анастасія Олександрівна 52977697 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0005197 Екологія, 
охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористу
вання

146,700

3 10564645 971075

Моложавий Владислав Володимирович 52999699 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0128752 Екологія, 
охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористу
вання

152,450

4 11256222 971075

Ракша Станіслава Сергіївна 52991793 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0311150 Екологія, 
охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористу
вання

148,800

5 11161893 971075

Флоря Крістіна Антонівна 53026284 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0260399 Екологія, 
охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористу
вання

162,300

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

112 Статистика Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 11152025 976387

Іващенко Ілля Костянтинович 53000677 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0302381 Аналіз даних 
(Data Science) та 
комп’ютерна 
статистика

165,546

2 11084876 976387

Клипак Владислав Максимович 53401254 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0143260 Аналіз даних 
(Data Science) та 
комп’ютерна 
статистика

153,200

3 10687012 976387

Настенко Іван Олександрович 52953321 EP 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0173995 Аналіз даних 
(Data Science) та 
комп’ютерна 
статистика

177,072

13



4 10534212 976387

Пісоцька Віра Ігорівна 52999773 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0298869 Аналіз даних 
(Data Science) та 
комп’ютерна 
статистика

180,600

5 11117306 976387

Приходько Лілія Сергіївна 52991798 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0311137 Аналіз даних 
(Data Science) та 
комп’ютерна 
статистика

153,204

6 11052892 976387

Силка Аліна Павлівна 52988230 EP 28.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0181760 Аналіз даних 
(Data Science) та 
комп’ютерна 
статистика

159,528

7 10553747 976387

Хомченко Анастасія Володимирівна 52999961 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0298256 Аналіз даних 
(Data Science) та 
комп’ютерна 
статистика

160,446

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10523149 986606

Кузнєцов Максим Олександрович 52999870 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0185061 Інженерія 
програмного 
забезпечення

176,600

2 10641419 986606

Лога Євгеній Вікторович 53039176 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0201654 Інженерія 
програмного 
забезпечення

173,900

3 10772351 986606

Мельник Владислав Андрійович 53000102 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0054355 Інженерія 
програмного 
забезпечення

194,500

15



4 11055808 986606

Перепьолкін Олександр Олександрович 53000445 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0160602 Інженерія 
програмного 
забезпечення

169,600

5 10868940 986606

Петров Артем Олегович 52977746 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0297216 Інженерія 
програмного 
забезпечення

178,200

6 11326855 986606

Плаксій Євгеній Олександрович 52977637 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0023616 Інженерія 
програмного 
забезпечення

161,300

7 10641229 986606

Різник Олександр Михайлович 52992387 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0022799 Інженерія 
програмного 
забезпечення

171,700

8 10585860 986606

Скринський Назар Володимирович 52990821 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0148048 Інженерія 
програмного 
забезпечення

195,400

9 10839273 986606

Терещенко Євген Валерійович 52976281 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0294166 Інженерія 
програмного 
забезпечення

173,100

10 10629091 986606

Ткаченко Владислав Анатолійович 52988395 EP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0103895 Інженерія 
програмного 
забезпечення

187,600

11 10800193 986606

Уваєв Богдан Сергійович 53038146 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0285992 Інженерія 
програмного 
забезпечення

178,200

12 11102307 986606

Ястреб Микита Дмитрович 52999669 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0091521 Інженерія 
програмного 
забезпечення

174,600

16
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 11029765 987760

Бондаренко Никита Максимович 53000867 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0316918 Комп’ютерні 
науки та 
прикладне 
програмування

172,800

2 11236214 987760

Говорун Богдан Олександрович 52999599 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0088706 Комп’ютерні 
науки та 
прикладне 
програмування

180,200

3 11057646 987760

Добровольська Ілона Михайлівна 52995928 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0154625 Комп’ютерні 
науки та 
прикладне 
програмування

177,800

17



4 10854551 987760

Мельник Олександр Олександрович 52977642 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0058820 Комп’ютерні 
науки та 
прикладне 
програмування

135,300

5 11150246 987760

Носаченко Артем Вячеславович 52990873 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0093968 Комп’ютерні 
науки та 
прикладне 
програмування

181,900

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10614698 992587

Гусаченко Антон Андрійович 53000626 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0316333 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

170,600

19



2 10595767 992587

Гутьман Даніл Дмитрович 52999537 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0084162 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

177,300

3 10662218 992587

Драгомирецьки
й

Єгор Євгенійович 53034199 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0003025 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

177,500

4 10553974 992587

Костенко Олексій Володимирович 52999873 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0184947 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

183,600

5 11212537 992587

Кравченко Владислав Анатолійович 52999612 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0088843 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

181,600

6 11024234 992587

Мельник Марія Віталіївна 53044685 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0164900 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

170,600

20



7 10742058 992587

Рура Олександр Дмитрович 52990649 EP 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0162158 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

172,300

8 11051974 992587

Сафронова Діана Андріївна 53000022 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0286979 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

179,200

9 10692389 992587

Ситник Артем Валерійович 53000161 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0272757 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

172,600

10 11123565 992587

Тисовський Тимофій Ілліч 52999956 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0298211 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

171,600

11 11365951 992587

Федоренко Богдан Віталійович 52245201 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0065890 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

170,000

21



12 10774431 992587

Федорова Катерина Сергіївна 52999826 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0323632 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Системне 
програмування, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

190,200

22
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

124 Системний аналіз Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 11328169 989016

Бондарчук Олег Юрійович 53345703 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0101236 Штучний 
інтелект

167,600

2 11126062 989016

Гахова Валерія Володимирівна 52245208 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0243639 Штучний 
інтелект

184,611

23
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
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Додаток до наказу про зарахування на навчання
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Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10814185 967273

Григоренко Данііл Віталійович 53000315 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0097942 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

169,800

24



2 10757666 967273

Єщенко Євген Олександрович 52999369 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0302398 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

173,100

3 10589119 967273

Колісник Максим Русланович 52999770 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0298724 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

171,000

4 11288599 967273

Кутненко Артем Васильович 52956904 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0159343 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

149,800

5 11055442 967273

Парначов Даніїл Ілліч 53000240 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0311433 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

171,100

6 10897619 967273

Шевчук Богдан Володимирович 53586549 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0306885 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

178,600

25



7 10857448 967273

Шубін Марина Олександрівна 53000423 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0163569 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

169,400
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
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університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10924839 977686

Василенко Дмитро Євгенійович 52980322 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0127900 Web-технології, 
web-дизайн

179,800

2 11145970 977686

248-8032328 53000625 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0168378 Web-технології, 
web-дизайн

176,200

3 10558767 977686

Краєва Аніта Станіславівна 52999939 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0298035 Web-технології, 
web-дизайн

183,700

27



4 10717098 977686

Мантула Андрій Володимирович 53000084 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0115857 Web-технології, 
web-дизайн

177,200

5 11185003 977686

Прокопенко Денис Русланович 52999958 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0298171 Web-технології, 
web-дизайн

176,600

28



               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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
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131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10561213 987575

Золотаренко Анна Вікторівна 52986702 EP 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0031462 Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

141,678

29



2 10927317 987575

Калашник Максим Сергійович 53000142 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0053710 Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

150,246

3 11070654 987575

Коляда Дмитрій Євгенович 52986419 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0044404 Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

156,400

4 10775816 987575

Панасенко Владислав Юрійович 52987230 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0061300 Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

147,900

5 10537644 987575

Поліщук Ілля Олегович 52987953 EP 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0299050 Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

143,004

6 10630138 987575

Резолюта Борислав Богданович 53000628 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0316734 Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

155,754
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7 10676312 987575

Сурнін Євгеній Ігорович 52965250 EP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0013631 Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

145,200

8 10666181 987575

Фесенко Дмитрій Сергійович 52978815 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0300384 Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

141,678
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133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10852600 990242

Дробницький Юрій Юрійович 52992793 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0290529 Обладнання 
харчових, 
торгівельних і 
машинобудівних 
підприємств

143,310

2 10682740 990242

Захарук Сергій Миколайович 52990513 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0003418 Обладнання 
харчових, 
торгівельних і 
машинобудівних 
підприємств

149,226

32



3 10635619 990242

Зусик Ян Юрійович 52977659 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0001848 Обладнання 
харчових, 
торгівельних і 
машинобудівних 
підприємств

158,814

4 11390265 990242

Платошин Ярослав Миколайович 52976992 EP 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0302907 Обладнання 
харчових, 
торгівельних і 
машинобудівних 
підприємств

154,200

5 11318267 990242

Хоменко Тимур Валерійович 52248909 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0303451 Обладнання 
харчових, 
торгівельних і 
машинобудівних 
підприємств

150,858

33



               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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 11269737 989294

Бабюк Данило Олександрович 53000424 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0161433 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

154,836

2 11205266 989294

Біленко Артьом Віталійович 53169965 CM 11.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0423642 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

146,574

3 10652935 989294

Богун Артемій Іванович 53000180 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0272939 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

152,500

34



4 11355886 989294

Копецький Андрій Іванович 52992459 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0031027 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

152,600

5 11365858 989294

Кравченко Данило Миколайович 53000519 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0291629 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

149,500

6 10952189 989294

Кузьменко Максим Володимирович 52978333 EP 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0057945 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

162,996

7 11085186 989294

Наріков Андрій Юрійович 53344451 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0203656 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

153,204

8 11179824 989294

Пащина Ілля Григорович 52999968 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0298746 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

154,122

9 10886606 989294

Скрипник Глєб Володимирович 52992443 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0055600 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

153,600

10 10826162 989294

Хоменко Максим Вікторович 52978096 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0140194 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

158,814

35



               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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10856267 992729

Лисенко Євген Васильович 53038074 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0091650 Теплоенергетика 148,500

2 10886698 992729
Манзюра Олександр Васильович 001451 CД 20.06.1998 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0436245 Теплоенергетика 150,246

3 10904707 992729

Себенков Віктор Валерійович 53038085 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0091724 Теплоенергетика 142,188

36



               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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10804158 100004
6

Баранов Андрій Дмитрович 53000525 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0292151 Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
системи та 
компоненти, 
Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

168,300

37



2 10994448 100004
6

Завгородній Віталій Анатолійович 52999366 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0278636 Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
системи та 
компоненти, 
Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

166,260

3 11290087 100004
6

Макаров Ілья Ігорович 53000499 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0299176 Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
системи та 
компоненти, 
Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

169,320

4 11029938 100004
6

Музика Владислав Володимирович 53000611 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0317020 Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
системи та 
компоненти, 
Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

166,158

38



               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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 11239082 992585

Вакула Станіслав Борисович 52959427 EP 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0117084 Інформаційно-
вимірювальні 
медичні прилади 
та системи, 
Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка

142,596

39



2 11208169 992585

Меженов Даніл Вікторович 53000106 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0054084 Інформаційно-
вимірювальні 
медичні прилади 
та системи, 
Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка

144,330

3 10936442 992585

Осипенко Максим Іванович 52986716 EP 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0151460 Інформаційно-
вимірювальні 
медичні прилади 
та системи, 
Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка

153,510

4 11208006 992585

Пономаренко Ярослав Романович 52988815 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0295316 Інформаційно-
вимірювальні 
медичні прилади 
та системи, 
Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка

151,100

5 11233098 992585

Шакін Павло Дмитрович 51769579 EP 01.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0160286 Інформаційно-
вимірювальні 
медичні прилади 
та системи, 
Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка

160,480

40



               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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10717710 990154

Ковтун Аліна Олександрівна 52990865 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0090600 Хімічні 
технології та 
інженерія

168,912

2 11082789 990154

Погорелова Наталія Віталіївна 50976830 EP 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0130801 Хімічні 
технології та 
інженерія

133,333

3 10766490 990154

Полтавець Віктор Миколайович 53594554 EP 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0271308 Хімічні 
технології та 
інженерія

178,908

41



4 10704039 990154

Самсонніков Даніїл Олександрович 53592089 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0285400 Хімічні 
технології та 
інженерія

150,654

5 11374505 990154
Шкарбан Наталія Костянтинівна 793622 O 25.06.1984 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0485236 Хімічні 
технології та 
інженерія

149,430

42



               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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10806150 977680

Галайда Олександр Вікторович 52978803 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0300459 Радіотехніка та 
робототехнічні 
системи, 
Телекомунікації

158,300

2 10806935 977680

Калініна Іванна Миколаївна 52977741 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0296538 Радіотехніка та 
робототехнічні 
системи, 
Телекомунікації

156,900

3 10707323 977680

Комашко Владислав Валентинович 52992822 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0281313 Радіотехніка та 
робототехнічні 
системи, 
Телекомунікації

157,182

43



4 11092783 977680

Путій Микола Дмитрович 52978139 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0302252 Радіотехніка та 
робототехнічні 
системи, 
Телекомунікації

159,834

5 10875620 977680

Сєрік Юрій Сергійович 52999615 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0089275 Радіотехніка та 
робототехнічні 
системи, 
Телекомунікації

166,566

44



               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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

181 Харчові технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 11258131 106076
8

Артюшенко Анастасія Олексіївна 52977419 EP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0225643 Технології 
харчування (в 
ресторанному 
господарстві)

151,674

2 10590620 106076
8

Гнатенко Анастасія Олександрівна 52956898 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0021871 Технології 
харчування (в 
ресторанному 
господарстві)

160,242

3 11039213 106076
8

Дерманська Анюта Валеріївна 50806012 BH 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0064088 Технології 
харчування (в 
ресторанному 
господарстві)

150,858

45



4 10870006 106076
8

Музиканська Карина Володимирівна 53606376 EP 10.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0160577 Технології 
харчування (в 
ресторанному 
господарстві)

158,300

5 10910591 106076
8

Павленко Владислав Андрійович 52955217 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0086702 Технології 
харчування (в 
ресторанному 
господарстві)

173,400

6 10663445 106076
8

Шолька Ольга Валеріївна 52977679 EP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0005394 Технології 
харчування (в 
ресторанному 
господарстві)

169,830

46
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

181 Харчові технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10720007 974061

Блажко Артур Сергійович 53039126 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0224111 Технологічна 
експертиза та 
безпечність 
харчових 
продуктів, 
Харчові 
технології та 
інженерія

160,344
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2 10953145 974061

Бондаренко Антон Олегович 53359854 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0129001 Технологічна 
експертиза та 
безпечність 
харчових 
продуктів, 
Харчові 
технології та 
інженерія

158,300

3 11175626 974061

Гурай Владислав Володимирович 52980319 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0128164 Технологічна 
експертиза та 
безпечність 
харчових 
продуктів, 
Харчові 
технології та 
інженерія

152,796

4 11192144 974061

248-8027674 53000689 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0302011 Технологічна 
експертиза та 
безпечність 
харчових 
продуктів, 
Харчові 
технології та 
інженерія

146,982

5 11050909 974061

Культенко Анастасія Олександрівна 53000324 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0100144 Технологічна 
експертиза та 
безпечність 
харчових 
продуктів, 
Харчові 
технології та 
інженерія

149,430

6 11089206 974061

Озівський Максим Олександрович 52977428 EP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0059946 Технологічна 
експертиза та 
безпечність 
харчових 
продуктів, 
Харчові 
технології та 
інженерія

155,300
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7 10875536 974061

Сліпченко Ірина Юріївна 52978127 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0302271 Технологічна 
експертиза та 
безпечність 
харчових 
продуктів, 
Харчові 
технології та 
інженерія

151,674

8 11023559 974061

Туренко Анна Сергіївна 53023461 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0074745 Технологічна 
експертиза та 
безпечність 
харчових 
продуктів, 
Харчові 
технології та 
інженерія

162,282

49
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10731146 992097

Аксентьєва Софія Олександрівна 53000730 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0302694 Будівництво 155,652

2 10684008 992097

Грищенко Катерина Андріївна 53000691 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0301373 Будівництво 174,114

3 10734397 992097

Звіряка Богдан Сергійович 51768045 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0087198 Будівництво 140,250

50



4 10776962 992097

Карачковський Мирослав Вячеславович 52965238 EP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0013467 Будівництво 160,344

5 11113815 992097

Кизима Іван Володимирович 52980144 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0274261 Будівництво 174,624

6 10855649 992097

Козинкін Ілля Романович 53586705 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0308108 Будівництво 180,438

7 10673574 992097

Негода Андрій Станіславович 53038082 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0091932 Будівництво 166,974

8 10628346 992097

Прищепа Едуард Юрійович 53000137 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0054439 Будівництво 163,812

9 10845120 992097

Сагура Іван Андрійович 53249639 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0072432 Будівництво 158,508

10 10696126 992097

Сердюк Артур Олександрович 52999413 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0157785 Будівництво 158,508

11 10590263 992097

Скринник Андрій Андрійович 52987067 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0065732 Будівництво 159,834

12 10588081 992097

Смаглій Марина Григорівна 53000189 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0272795 Будівництво 184,926
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13 11063642 992097

Степанов Дмитро Вадимович 52991775 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0311204 Будівництво 162,282

14 10662478 992097

Шульга Євгеній Олегович 52976298 EP 08.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0057675 Будівництво 167,586

52
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 11200469 990155

Бонь Максим Іванович 52986704 EP 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0151958 Геодезія та 
землеустрій

150,900

2 11361100 990155

248-8088997 53339509 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0022887 Геодезія та 
землеустрій

159,100

3 10903860 990155

Казанова Анастасія Ярославівна 53038084 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0092025 Геодезія та 
землеустрій

149,600
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4 10763473 990155

Толмачов Богдан Дмитрович 53000762 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0302909 Геодезія та 
землеустрій

164,500
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

203 Садівництво та виноградарство Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 11359319 100575
4

Безугла Діана Сергіївна 52947784 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0336852 Садівництво та 
виноградарство

138,516

2 11174505 100575
4

Воропай Артем Сергійович 52965227 EP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0013697 Садівництво та 
виноградарство

139,600

3 11066331 100575
4

Мандра Юрій Андрійович 52981795 EP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0051168 Садівництво та 
виноградарство

138,400
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4 11368796 100575
4

Черватюк Богдан Вадимович 53000756 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0302666 Садівництво та 
виноградарство

147,300

5 11189771 100575
4

Шевченко Віталій Ігорович 52982832 EP 13.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0154566 Садівництво та 
виноградарство

137,800

6 11381499 100575
4

Шерстюк Валентин Валерійович 53000474 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0299508 Садівництво та 
виноградарство

146,676
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10742375 100522
4

Вакуленко Тарас Валерійович 52982835 EP 13.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0154248 Лісове 
господарство

150,093

2 11199882 100522
4

Давиденко Наталія Альбертівна 52991795 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0310942 Лісове 
господарство

152,450

3 10983034 100522
4

Кучер Богдан Олегович 53000437 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0163794 Лісове 
господарство

151,215

57



4 10764836 100522
4

Масло Ярослав Анатолійович 52987154 EP 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0003317 Лісове 
господарство

148,971

5 10657356 100522
4

Савченко Євген Олександрович 53000015 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0285846 Лісове 
господарство

153,867

6 11253779 100522
4

Стецьків Роман Вікторович 52991691 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0027176 Лісове 
господарство

158,253

7 10585442 100522
4

Торопцев Антон Володимирович 52992753 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0000774 Лісове 
господарство

145,452
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

232 Соціальне забезпечення Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10672931 988414

Гаркавенко Ярослава Андріївна 52978326 EP 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0058996 Соціальне 
забезпечення

156,350

2 11063439 988414

Лисенко Анна Сергіївна 53000573 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0291691 Соціальне 
забезпечення

148,900

3 10833455 988414

Пащенко Олена Станіславівна 53000351 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0294558 Соціальне 
забезпечення

150,100

59



4 10603684 988414
Таланова Ольга Ігорівна 30157159 BH 27.06.2006 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0086593 Соціальне 
забезпечення

152,100

5 10488323 988414
Хамідуллін Алі Алієвич 44585592 EP 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальне 
забезпечення

198,000
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

241 Готельно-ресторанна справа Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10811970 995890

Муравйова Олександра Євгеніївна 53038126 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0297574 Готельно-
ресторанна 
справа

139,000

61



               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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

242 Туризм Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 11270889 994147

Руденко Олександра Василівна 52947677 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0216730 Туризм 134,000
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10858986 977577

Андріянов Давид Олександрович 52953306 EP 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0316001 Автомобільний 
транспорт

145,962

2 10601703 977577

Попельницький Денис Юрійович 53000515 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0293355 Автомобільний 
транспорт

179,622

3 10657422 977577

Черній Ілля Васильович 52999550 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0083756 Автомобільний 
транспорт

161,874
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10540017 965162

Кучерявий Віталій Миколайович 32601769 EP 30.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

200,000
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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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 232-c

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

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 10697788 990139
Шаповал Олексій Олександрович 023583 BK 29.06.1999 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Публічне 
управління та 
адміністрування

199,200
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