


               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

032 Історія та археологія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11489174 109846
7

Афанасьєв Віталій Олександрович 189121 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Історія, 
музеєзнавство та 
експертиза 
культурно-
історичних 
цінностей

0,000

2 11526414 109846
7

Крупка Євген Віталійович 47816701 HK 27.01.2015 
Диплом бакалавра

Історія, 
музеєзнавство та 
експертиза 
культурно-
історичних 
цінностей

0,000

1



3 11530913 109846
7

Лазуренко Юрій Миколайович 28364742 EP 06.02.2006 
Диплом бакалавра

Історія, 
музеєзнавство та 
експертиза 
культурно-
історичних 
цінностей

0,000

4 11489183 109846
7

Масюк Максим Володимирович 189638 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Історія, 
музеєзнавство та 
експертиза 
культурно-
історичних 
цінностей

0,000

5 11396341 109846
7

Тодоров Микола Андрійович 125327 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Історія, 
музеєзнавство та 
експертиза 
культурно-
історичних 
цінностей

0,000

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11479659 109978
3

Бондаренко Віталій Васильович 077738 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

0,000

2 11479441 109978
3

Борисенко Дмитро Олександрович 37574791 EP 30.12.2009 
Диплом бакалавра

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

0,000

3 11479862 109978
3

Винокуров Павло Павлович 096563 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

0,000

4 11488978 109978
3

Дацюк Дмітрій Родіонович 153254 B19 27.06.2019 
Диплом бакалавра

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

0,000

3



5 11479982 109978
3

Кириченко Олег Євгенійович 47162073 EP 24.06.2014 
Диплом бакалавра

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

0,000

6 11479782 109978
3

Кононенко Ярослав Ігорович 015644 B16 02.03.2016 
Диплом бакалавра

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

0,000

7 11481407 109978
3

Лебедєв Гліб Сергійович 068851 B15 30.06.2015 
Диплом бакалавра

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

0,000

8 11479555 109978
3

Назаренко Семен Миколайович 224977 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

0,000

9 11479728 109978
3

Півень Євген Олегович 073539 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

0,000

10 11514229 109978
3

Проценко Сергій Анатолійович 014322 ДH 23.06.1999 
Диплом спеціаліста

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

0,000

11 11466263 109978
3

Чернобородюк Владислав Дмитрович 52249583 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

112 Статистика Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11376138 109843
3

Конопля Валерій Костянтинович 062646 M22 22.08.2022 
Диплом магістра

Аналіз даних 
(Data Science) та 
комп’ютерна 
статистика

0,000

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11373134 973526
Ліла Олександр Федорович 004971 ЛC 22.02.1996 

Диплом спеціаліста
Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

6



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11527512 110368
6

Шпак Едуард Адамович 052909 B16 30.06.2016 
Диплом бакалавра

Управління 
інформаційною 
безпекою

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10636973 982527 Дяченко Михайло Юрійович 037058 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Web-технології, 
web-дизайн

100,000

2 10637025 982527 Фірстов Ігор Володимирович 037052 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Web-технології, 
web-дизайн

100,000

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11367601 109841
3

Губар Василь Євгенович 16235831 EP 25.06.2001 
Диплом бакалавра

Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

0,000

9



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11161785 100522
5

Шаповалов Богдан Володимирович 190146 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Теплоенергетика 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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11166184 100310
1

Дядик Максим Олександрович 035199 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

0,000

11



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11339009 995896 Танцюра Владислав Володимирович 006963 M18 30.01.2018 
Диплом магістра

Лісове 
господарство

0,000

2 11339065 995896 Федоренко Євгеній Сергійович 35570500 EP 31.12.2008 
Диплом спеціаліста

Лісове 
господарство

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
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 250-с

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11487091 100362
7

Огей Антон Вікторович 47714566 EP 30.01.2015 
Диплом бакалавра

Публічне 
управління та 
адміністрування

0,000
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