


комісії заяву про вступ до Університету, де вказує спеціальність, форму навчання та 

додає комплект документів: 

- 2 копії паспорта; 

- документ державного зразка (нотаріально завірена копія) про раніше 

здобутий освітній рівень або ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, 

і додаток до нього (2 копії); 

- 4 фотокартки 3х4; 

- копії сертифікатів зовнішнього тестування з трьох предметів та копію 

інформаційна картка; 

- довідка з деканату факультету, де на даний час студент здобуває ступінь 

вищої освіти, із зазначенням дисциплін, кредитів, форми контролю і оцінки (додаток). 

1.6. Вступник, який здобув раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) у 

терміни, встановлені Правилами прийому до ДВНЗ УДХТУ особисто подає до 

приймальної комісії заяву про вступ до Університету, де вказує спеціальність, форму 

навчання та додає комплект документів: 

- 2 копії паспорта; 

- документ державного зразка (оригінал або нотаріально завірена копія) про 

раніше здобутий освітній рівень або ступінь вищої освіти, на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього (2 копії); 

- 4 фотокартки 3х4. 

1.7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і 

сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, згоду на оприлюднення 

результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників фіксуються в заяві 

вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у 

паперовій формі. 

1.8. Зарахування здійснюється згідно з Правилами прийому. 

 

2. Особливості організації навчального процесу.  

2.1. Навчання за індивідуальним графіком здійснюється виключно для групи 

студентів за умови мінімальної кількості студентів в групі за відповідною 

спеціальністю – 10 осіб. 

2.2. Якщо кількість студентів на здобуття ступеня вищої освіти за іншою 

спеціальністю менш 10 осіб, то вони приймаються на другий або старші курси в 

існуючі студентські групи. 

2.3. Навчання здійснюється у відповідності до навчальних планів для студентів 

заочної форми навчання та у відповідності до Положення про організацію освітнього 

процесу в ДВНЗ УДХТУ. 

 

 

 

 



Додаток 

Міністерство освіти і науки України 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

“УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 

 
 

(повна назва факультету) 

просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 5, 49005 

 

ДОВІДКА № _______ 

«_____» ______________ 2021р.   

Видана ______________________________________________________________ в тому, що він (вона) є студентом _____ 

курсу денної/заочної форми навчання Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний 

університет”, 

зарахований(а) на __ курс з 01.09.20___р. (наказ № __________від___________20__ р.) 

Форма навчання бюджетна / контрактна 

Студент виконує у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

 

№ Дисципліна Рік Семестр Форма 

контролю 

Кредити 

(к/с) 

Кількість 

балів 

(р/с) 

Нац. 

оцінка 

Кредитів 

на 

дисципліну 

Рейтинг 

дисципліни 

Підс. 

нац. 

оцінка 

EU Примітка 

1.             

2.             

             

 
Довідка дійсна до «31 »серпня  2021 р. 

Довідка видана для подання до приймальної комісії ДВНЗ УДХТУ 

 

 

 

 

Декан факультету  

_________________ 

 

_______________ 

МП 
(деканату) 

підпис ПІБ 
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