
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Державний  вищий  навчальний  заклад  "Український  державний 

(найменування закладу вищої освіти)

 хіміко-технологічний  університет" 

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «09» вересня 2020 року №193-К/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Український державний хіміко-технологічний університет" у 2020 році та рішення 
приймальної комісії від «09» вересня 2020 року, протокол №47,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 14 арк.

В.о. ректора Зайчук О.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7977742 714675
Довга Ірина Костянтинівна 138415 E20 15.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0194527 Економіка 
підприємства

355

2 7380716 714675
Новодворська Каріна Сергіївна 138455 E20 15.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0083465 Економіка 
підприємства

404

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7182745 755979
Черненко Вікторія Русланівна 024176 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0245845 Маркетинг 371

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7181456 727234
Гайдаш Кристина Ігорівна 070892 E20 27.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0306535 Екологія 284

2 7181866 727234
Корохова Дар`я Сергіївна 070893 E20 27.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0307947 Екологія 290

3 7195153 727234
Товстоног Марія Сергіївна 092864 E20 03.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0236152 Екологія 252

4 7181754 727234
Якушева Яна Вадимівна 070976 E20 27.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0310430 Екологія 268

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8433458 707138
Звєрєв Василь Олександрович 109018 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0246978 Інженерія 
програмного 
забезпечення

297

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7447496 731357
Іванченко Едуард Олегович 096598 E20 03.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0323664 Галузеве 
машинобудування

277

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7388968 695797

Бобраков Владислав Ігорович 121518 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0218515 Хімічні технології 
переробки нафти, 
газу, вуглецевих та 
альтернативних 
енергоресурсів

257

2 7941567 695797

Рупич Юлія Олександрівна 121507 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0218102 Хімічні технології 
переробки нафти, 
газу, вуглецевих та 
альтернативних 
енергоресурсів

304

3 7187702 695797

Тіунова Анна Сергіївна 121511 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0207996 Хімічні технології 
переробки нафти, 
газу, вуглецевих та 
альтернативних 
енергоресурсів

265

6



4 7202123 695797

Тристан Станіслав Юрійович 121510 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0207957 Хімічні технології 
переробки нафти, 
газу, вуглецевих та 
альтернативних 
енергоресурсів

272

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7220770 707436

Вишнивецька Анастасія Вікторівна 092416 E20 03.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0236871 Хімічні технології 
переробки 
полімерних, 
композиційних та 
наноматеріалів

290

2 7186888 707436

Гаращенко Аліна Сергіївна 092424 E20 03.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0236950 Хімічні технології 
переробки 
полімерних, 
композиційних та 
наноматеріалів

324

3 7375328 707436

Гусюнова Анастасія Олександрівна 092417 E20 03.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0237127 Хімічні технології 
переробки 
полімерних, 
композиційних та 
наноматеріалів

279

8



4 7941340 707436

Конова Олександра Олександрівна 092418 E20 03.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0237261 Хімічні технології 
переробки 
полімерних, 
композиційних та 
наноматеріалів

242

5 7389707 707436

Подорожко Дар`я Василівна 092427 E20 03.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0237632 Хімічні технології 
переробки 
полімерних, 
композиційних та 
наноматеріалів

253

9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7971032 755985

Глоба Надія Олександрівна 002136 E20 31.01.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0357694 Хімічні технології 
(та дизайн) 
кераміки, скла та 
будівельних 
матеріалів

290

10



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8315957 695795

Краснокутська Валерія Юріївна 121634 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0284148 Хімічні технології 
неорганічних 
речовин, рідкісних 
розсіяних елементів 
та наноматеріалів

204

2 7831382 695795

Лавриненко Владислава Олексіївна 092406 E20 03.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0381976 Хімічні технології 
неорганічних 
речовин, рідкісних 
розсіяних елементів 
та наноматеріалів

311

3 8289757 695795

Перепечай Надія Олександрівна 144211 E17 22.12.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0383229 Хімічні технології 
неорганічних 
речовин, рідкісних 
розсіяних елементів 
та наноматеріалів

296

11



4 7940960 695795

Сідаш Олена Юріївна 092428 E20 03.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0302106 Хімічні технології 
неорганічних 
речовин, рідкісних 
розсіяних елементів 
та наноматеріалів

281

12



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7186398 707434

Янєва Катерина Дмитрівна 093874 E20 03.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0278885 Хімічні технології 
переробки 
еластомерних 
матеріалів 
технічного, 
медичного та 
побутового 
призначення

263
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «09»  вересня 2020 року 
№ 193-К/с

226 Фармація, промислова фармація Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8412662 697996
Кулик Ірина Олександрівна 007314 E20 31.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0081874 Фармація, 
промислова 
фармація

234

2 7183831 697996
Палій Влада Костянтинівна 007301 E20 31.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0082074 Фармація, 
промислова 
фармація

238

3 8179912 697996
Червона Аліна Олександрівна 123199 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0169615 Фармація, 
промислова 
фармація

266
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