


               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

051 Економіка 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 10922070 992826
Бондаренко Тимур Олегович 066905 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0333036 Міжнародна 
економіка

139,500

2 11259068 992826
Кривошея Андрій Віталійович 066906 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0481815 Міжнародна 
економіка

145,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

071 Облік і оподаткування 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 10742273 986608
Єфремова Надія Олексіївна 014692 E22 23.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0299175 Облік і аудит 136,500

2 11341827 986608
Підгора Софія Романівна 066886 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0111925 Облік і аудит 136,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 10475483 995888
Биндич Даріна Миколаївна 048026 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0379441 Фінанси і кредит 119,000

2 11365136 995888
Компанієць Людмила Петрівна 042088 E21 26.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0344380 Фінанси і кредит 141,500

3 11390391 995888
Пожар Анна Русланівна 042161 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0249137 Фінанси і кредит 148,000

4 11321061 995888
Чмиренко Станіслав Олександрович 071409 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0466942 Фінанси і кредит 139,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

073 Менеджмент 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 11258327 995889
Бойко Ірина Олександрівна 062757 E22 24.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0345553 Менеджмент 134,000

2 10636289 995889
Бухановська Тамара Миколаївна 930913 HT 20.06.1992 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 197,500

3 11254892 995889
Ялисина Анатолій Анатолійович 113704 E21 30.12.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0482386 Менеджмент 137,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

073 Менеджмент 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 11068325 105465
8

Завальнюк Наталія Володимирівна 055515 E18 26.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0299474 Менеджмент 137,000

2 10534163 105465
8

Скрипник Антон Борисович 047997 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029364 Менеджмент 119,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

075 Маркетинг 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 10502765 977682
Бочарніков Владислав Віталійович 038374 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0043517 Маркетинг 122,500

2 11284596 977682
Шутко Анастасія Юріївна 094045 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483510 Маркетинг 133,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 10537249 105466
0

Балко Віктор Олексійович 016663 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0183244 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

137,000

2 10576177 105466
0

Безвітрий Богдан Сергійович 029413 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0118044; 2021р. - 
0212765

Підприємництво 
та економіка 
підприємства

117,000

3 10584177 105466
0

Івженко Анастасія Романівна 080128 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0379337 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

111,000

4 10583331 105466
0

Роздорожна Анна Євгеніївна 048023 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0241933 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

119,000

7



5 10575728 105466
0

Столяров Михайло Валерійович 098618 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0122965 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

147,000

6 10584071 105466
0

Фуркало Максим Романович 071406 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0242193 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

107,500

7 10536399 105466
0

Штепа Маргарита Олександрівна 080126 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0242485 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

113,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 10587697 969595
Єщенко Дмитрій Сергійович 080130 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0243272 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

128,500

2 10586900 969595
Задорожня Олександра Володимирівна 048024 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0379311 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

134,500

3 10582962 969595
Заяць Орест Денисович 080132 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0379325 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

149,000

4 10585876 969595
Колесник Вадим Сергійович 080129 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0379419 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

144,500

9



5 10584988 969595
Корольов Давид Костянтинович 048030 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0379290 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

128,000

6 10606618 969595
Кулик Аміна Максимівна 056403 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0080455 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

132,500

7 11274214 969595
Франчук Галина Ігорівна 017089 E17 17.03.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479182 Підприємництво 
та економіка 
підприємства

132,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

081 Право 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 11072934 974650
Гринда Софія Миколаївна 016662 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0182870 Право 153,500

2 10687631 974650
Кульбіда Карина Костянтинівна 014705 E22 23.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0238198 Право 162,000

3 10490834 974650
Шпильова Анна Віталіївна 084759 E22 08.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0166663 Право 150,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 10812857 992590
Жаботинський Іван Валерійович 072953 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0312572 Інженерія 
програмного 
забезпечення

124,500

2 11151821 992590
Жилін Максим Вікторович 051235 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029223 Інженерія 
програмного 
забезпечення

112,500

3 10905925 992590
Кудь Денис Олександрович 048048 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0028849 Інженерія 
програмного 
забезпечення

124,000

12



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

122 Комп'ютерні науки 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 10477419 105017
1

Левченко Владислав Анатолійович 020283 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0037976 Комп’ютерні 
науки та 
прикладне 
програмування

115,500

13



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

123 Комп’ютерна інженерія 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 10755745 105048
8

Остапенко Михайло Іванович 056500 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0045208 Комп’ютерні 
системи та 
мережі, 
Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

110,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 10542750 105916
3

Апілат Денис Анатолійович 071420 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0293816 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

125,500

15



2 11047007 105916
3

Мельниченко Юрій Валентинович 047980 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0003728 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

116,000

16



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 11120540 982384

Гуржій Іван Володимирович 047977 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0003518 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

129,000

17



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 11329163 105316
8

Рак Павло Володимирович 071426 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0001914 Web-технології, 
web-дизайн

120,000

2 10499037 105316
8

Ткачук Марія Сергіївна 043612 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0117955 Web-технології, 
web-дизайн

142,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 11273009 981552
Трофімов Дмитро Владиславович 027687 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483396 Web-технології, 
web-дизайн

144,500

19



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 10684612 992214

Гаркуша Олександр Олександрович 047929 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029450; 2021р. - 
0358329

Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

116,500

20



2 10776262 992214

Левченко Давид Олександрович 080824 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0359435 Комп`ютерне 
конструювання 
обладнання та 
розробка 
технологій 
машинобудуван
ня

122,000

21



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

133 Галузеве машинобудування 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 11350750 989892

Ковальчук Артем Юрійович 048004 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0040578 Обладнання 
харчових, 
торгівельних і 
машинобудівних 
підприємств

124,500

2 10561615 989892

Левандовський Роман Денисович 020827 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0068227 Обладнання 
харчових, 
торгівельних і 
машинобудівних 
підприємств

124,000

22



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 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 10511089 989297

Гончаров Артур Володимирович 047971 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0003503 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

122,000

2 11156827 989297

Колощенко Вадим Анатолійович 047946 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0003634 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

126,000

3 10514928 989297

Літовець Євгеній Михайлович 047930 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0028935; 2021р. - 
0362228

Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

112,500

23



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 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 10735548 105916
4

Каптенко Роман Ярославович 010681 E22 30.04.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0153328 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

104,500

24



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 10501027 105916
6

Бедь Едуард Дмитрович 047916 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029649 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

116,500

2 10819014 105916
6

Логвиненко Денис Іванович 054868 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0295784 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

127,500

3 11060962 105916
6

Миколенко Костянтин В`ячеславович 047938 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0103362 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

116,000

25



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 10539912 977337

Воропай Денис Володимирович 040279 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0003491 Комп’ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва

119,000

2 10535540 977337

Дідора Віктор Сергійович 040276 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0003527 Комп’ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва

120,000

26



3 10706751 977337

Ковальов Ілля Артемович 047960 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0098580 Комп’ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва

105,000

4 10535150 977337

Соломаха Дмитро Сергійович 047972 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0003994 Комп’ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва

120,500

27



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 11358602 100004
2

Гатало Дмитро Андрійович 047919 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029414 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

119,500

2 10708150 100004
2

Зелений Данііл Олександрович 040289 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0003573 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

107,000

3 10491059 100004
2

Кикоть Максим Юрійович 047926 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0028956 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

116,500

4 11284946 100004
2

Павліченко Назар Русланович 048050 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029106 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

127,500

28



5 10806331 100004
2

Попов Олександр Іванович 000779 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0055619 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

119,500

6 11263029 100004
2

Ротаєнко Віталій Сергійович 047934 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029324 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

107,500

7 10511439 100004
2

Шулежко Владислав Євгенович 048044 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029524 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

114,500

8 10493031 100004
2

Юркін Кирило Сергійович 047935 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029538 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

109,000

9 11246461 100004
2

Яценко Олексій Олексійович 047937 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0103124 Робототехнічні 
системи та 
автоматизація

120,500

29



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 11296303 105917
4

Пащенко Дмитро Сергійович 047970 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0003847 Комп’ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва

103,500

2 10927936 105917
4

Сидоренко Антон Олександрович 054867 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0294773 Комп’ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва

127,000

30



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 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 10695121 988710

Осадчий Сергій Миколайович 047932 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029066 Інформаційно-
вимірювальні 
медичні прилади 
та системи, 
Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка

119,000
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

172 Телекомунікації та радіотехніка 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 11172392 977250

Чередник Максим Андрійович 071413 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0345891 Радіотехніка та 
робототехнічні 
системи, 
Телекомунікації

123,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

181 Харчові 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 10475482 974067
Ісаєнко Олексій Вікторович 000518 E22 01.02.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0254420 Харчові 
технології та 
інженерія

101,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

192 Будівництво та цивільна інженерія 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 11258822 989671
Біда Альбіна Сергіївна 029414 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483576 Будівництво 111,500

2 11198969 989671
Будько Оксана Віталіївна 020310 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483590 Будівництво 144,500

3 11200788 989671
Вус Максим Михайлович 029429 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483587 Будівництво 140,000

4 11249093 989671
Данілов Дмитро Васильович 006524 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0489095 Будівництво 139,000

34



5 11211174 989671
Добриднюк Дмитро Віталійович 006552 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0483505 Будівництво 134,000

6 11195204 989671
Корнієнко Богдан Вадимович 020311 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486806 Будівництво 144,000

7 11202436 989671
Кравчук Дмитро Русланович 029419 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483675 Будівництво 141,500

8 10626287 989671
Носач Іван Володимирович 029432 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0116485 Будівництво 110,500

9 11271226 989671
Ряба Марія Олександрівна 068047 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483683 Будівництво 140,000
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-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 10817205 105916
2

Баштан Владислав Русланович 004050 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0240214 Лісове 
господарство

100,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний 
технологічний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

274 Автомобільний транспорт 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 10929384 990433
Бойко Тарас Анатолійович 047963 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0339603 Автомобільний 
транспорт

129,000
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 253-с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті 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 10501153 965160

Жошкін Владислав Романович 047931 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029205 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

119,500

2 10474857 965160

Залевський Дмитро Анатолійович 047915 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0029146 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

125,500

3 11195716 965160

Михно Олексій Юрійович 047989 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0028995 Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

109,500
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