
РІШЕННЯ  

приймальної комісії  

 

 

1. Поновити студентів на факультет фармації та біотехнології заочної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 року на контрактній основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1. Гадяцька Аліна 

Андріївна 

3 курс, факультет ТОР та БТ (денна), 

226 фармація, промислова фармація 

(Ф), 2020 р., за невиконання 

навчального плану: академічну 

неуспішність за підсумками ЗЕС 

2019/2020н.р. 

226 фармація, 

промислова фармація  

3-Ф-2з 

2. Жеребцова 

(Ананченко) Марина 

Андріївна 

3 курс, факультет ТОР та БТ (заочна), 

226 фармація, промислова фармація 

(Ф), 2019 р., за невиконання 

навчального плану: академічну 

неуспішність за підсумками ЛЕС 

2018/19р. 

226 фармація, 

промислова фармація  

3-Ф-2з 

3. Корнєв Олексій 

Ігоровичя 

2 курс, факультет ТОР та БТ (денна),  

161 Хімічні технології та інженерія 

(О) (бакалавр),  за академічну 

неуспішність,2019р. 

161 Хімічні технології 

та інженерія 2-Оз 

4. Марчук Анна 

Вікторівна 

5 курс, факультет заочний (заочна), 

226 фармація, промислова фармація 

(Ф), 2008 р., за невиконання 

навчального плану: академічну 

неуспішність 

226 фармація, 

промислова фармація  

3-Ф-2з 

5. Горбенко Євгеній 

Вікторович 

3 курс, факультет ТОР та  БТ (денна), 

226 фармація, промислова фармація 

(Ф), 2020 р., за академічну 

неуспішність 

226 фармація, 

промислова фармація  

3-Ф-1з 

 

2. Перевести студентів на факультет фармації та біотехнології заочної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 року на контрактній основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, 

причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1. Руденко Катерина 

Віталіївна 

3 курс, факультет ТОР та БТ 

(денна), 162 біотехнології та 

біоінженерія 3-БТ-27 

162 біотехнології та 

біоінженерія 

3БТз 

2. Нікітіна Яна 

Андріївна 

3 курс, факультет ТОР та БТ 

(денна), 162 біотехнології та 

біоінженерія 3-БТ-26 

162 біотехнології та 

біоінженерія 

3БТз 

3. Копать Дар'я 

Володимирівна 

3 курс, факультет ТОР та БТ 

(денна), 226 фармація, промислова 

фармація (Ф), 2020р., 3-Ф-23 

226 фармація, 

промислова фармація 

3Ф-1з 

 



3. Зарахувати в число студентів ДВНЗ УДХТУ на факультет фармації та 

біотехнології заочної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 

року на контрактній основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, 

причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1. Банах Анастасія 

Олександрівна 

4 курс, факультет Біологічний, 

6.040102 Біологія, Харківський 

національний університет 

ім..В.Н.Каразіна, 2010р., за 

невиконання навчального плану, а 

саме за академічну неуспішність та  

порушення фінансових умов 

контракту 

226 фармація, 

промислова фармація  

3-Ф-1з 

 

4. Поновити студентів на факультет комп’ютерних наук та інженерії денної 

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 року на контрактній 

основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, 

причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1. Губа Станіслав 

Сергійович 

3 курс, факультет КНтаІ (денна), 

151 автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології (бакалавр), 

2017 р.,за  порушення умов 

договору: несплату коштів за 

навчання 

151 автоматизація та 

комп'ютерно-

інтегровані технології 

3АВП-29 

 

5. Поновити студентів на факультет комп’ютерних наук та інженерії заочної 

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 року на контрактній 

основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, 

причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1. Мартиненко Сергій 

Олександрович 

4 курс, факультет мех (заочна),  

галузеве машинобудування (М) 

(бакалавр),  2014 р., за академічну 

неуспішність 

133 галузеве 

машинобудування  

3-ХМз 

2. Ночвінов Максим 

Олексійович 

4 курс, факультет КНтаІ (заочна), 

151 автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології (бакалавр), 

2014 р.,за  невиконання навчального 

плану: академічну неуспішність та 

порушення умов договору, несплату 

коштів за навчання 

151 автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

3АВПз 

3. Горілий Сергій 

Анатолійович 

4 курс (заочна) (зі скороченим 

терміном навчання), зарахованого 

на базі ОКР молодшого спеціаліста, 

факультет БТ та КН, 144 

Теплоенергетика (ЕТТ) (бакалавр), 

2011 р., за невиконання навчального 

144 Теплоенергетика 

(ЕТТ), 4-ЕТТзт 



плану: академічну неуспішність 

 

6. Перевести студентів на факультет комп’ютерних наук та інженерії заочної 

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 року на контрактній 

основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, 

причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1. Небрат Ілля 

Маркович 

2 курс, факультет ТОР та БТ 

(заочна), 162 Біотехнології та 

біоінженерія, 2-БТ-з 

122 комп’ютерні 

науки (КН), 2КНз 

 

7. Поновити студентів на факультет економічний  заочної форми навчання для 

здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 року на контрактній основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, 

причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1. Чорнолецька Анна 

Василівна 

 

2 курс, факультет заочний (заочна),  

Хімічна технологія та інженерія 

(ДП) (бакалавр), 2009р, за 

академічну неуспішність за 

підсумками ЛЕС. 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування, 2ФІНз 

 

8. Перевести студентів на факультет економічний заочної форми навчання для 

здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 року на контрактній основі 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, 

причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1 Бондарчук Анна 

Сергіївна  

2 курс, факультет ЕК, (денна), 

073 Менеджмент, (бакалавр),  2-

МЕН-41, 2020р 

073 Менеджмент  

2-МЕНз 

 

9. Зарахувати в число студентів ДВНЗ УДХТУ на факультет економічний 

заочної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 року на 

контрактній основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, 

причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1. Шамрай Володимир 

Олександрович  

2 курс, факультет менеджменту 

(заочна),(бакалавр), Національного 

Гірничого університету, 

менеджмент, за академічну 

неуспішність,2010р 

075 Маркетинг (2МРз) 

 

 

 


