
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 «30» вересня 2020 року №223-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 «30» вересня 2020 року, протокол №55,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 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 «30»  вересня 2020 року 
№ 223-К/с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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 8471005 799124
Чернявський Владислав Андрійович 109483 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0245060 Маркетинг 372

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 «30»  вересня 2020 року 
№ 223-К/с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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 8476895 799157
Матущенко Едуард Миколайович 106743 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0317697 Комп'ютерна 
інженерія

281

2



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

Форма № Н-1.03.2

3



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 «30»  вересня 2020 року 
№ 223-К/с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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 8468525 799231

Піхотенко Марія Владиславівна 058966 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0379676 Електрохімія та 
природоохоронні 
хімічні технології, 
Технологія питної 
води та промислової 
водопідготовки, 
Хімічні технології 
(та дизайн) 
кераміки, скла та 
будівельних 
матеріалів, Хімічні 
технології 
неорганічних 
речовин, рідкісних 
розсіяних елементів 
та наноматеріалів, 
Хімічні технології 
харчових добавок та 
косметичних засобів

238

4



2 8468513 799231

Сербіна Катерина Олегівна 058965 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0059107 Електрохімія та 
природоохоронні 
хімічні технології, 
Технологія питної 
води та промислової 
водопідготовки, 
Хімічні технології 
(та дизайн) 
кераміки, скла та 
будівельних 
матеріалів, Хімічні 
технології 
неорганічних 
речовин, рідкісних 
розсіяних елементів 
та наноматеріалів, 
Хімічні технології 
харчових добавок та 
косметичних засобів

212

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 «30»  вересня 2020 року 
№ 223-К/с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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 8468539 799144
Гогуліна Вікторія Русланівна 007310 E20 31.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0081682 Фармація, 
промислова 
фармація

261

2 8468546 799144
Мірза Дар`я Віталіївна 007302 E20 31.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0082008 Фармація, 
промислова 
фармація

322
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