
РІШЕННЯ 

приймальної комісії 

 

 

1. Перевести студентів на факультет фармації та біотехнології денної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 01.09.2020 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 Діденко Маргарита 

Олексіївна  

3 курс, факультет Ф та БТ (денна), 

161 хімічні технології та інженерія 

(3-О-30) 

162 Біотехнології та 

біоінженерія 

3-БТ-31 
 

2. Перевести студентів на факультет фармації та біотехнології заочної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 01.09.2020 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 Овчинникова Ольга 

Андріївна 

4 курс, факультет Ф та БТ (денна), 

226 фармація, промислова фармація, 

(бакалавр) 4-Ф-24 

226 фармація, 

промислова фармація  

5-Ф-з 

 

2 Зайцева Анастасія 

Олегівна 

2 курс, факультет Ф та БТ (денна), 

226 фармація, промислова фармація, 

(бакалавр), 2020р., 2-Ф-32 

226 фармація, 

промислова фармація  

2-Фз 
 

3. Перевести студентів на факультет харчових та хімічних технологій денної 

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 01.09.2020 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 Беркут Микола 

Ігорович 

2 курс, факультет Х та ХТ (денна), 

181 Харчові технології(ТЖ) 

(бакалавр), 2-ХТ-94 

161 Хімічні технології 

та інженерія (ХТП) 

2-ТВМС-93 

 

4. Поновити студентів на факультет харчових та хімічних технологій заочної 

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 01.09.2020 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. Ромашова Юлія 

Георгіївна 

 

2 курс, факультет ТВМС (денна), 

161 Хімічні технології та інженерія 

(ХТП) (бакалавр), 2010р., за 

власним бажанням  

161 Хімічні технології 

та інженерія 

3-ХТПз  

2 
Бащак Олександра 

Валентинівна 

2 курс, факультет ТВМС (денна), 

181 Харчові технології(ТЖ) 

(бакалавр), за невиконання 

181 Харчові технології 

2-ТЖз 



навчального плану: порушення 

навчальної дисципліни і правил 

внутрішнього розпорядку протягом 

відповідного тетраметру 2019 р. 

3 Галушка Владислав 

Іванович 

 

 

4 курс, факультет ТВМС (денна), 

161 Хімічні технології та інженерія 

(Г) (бакалавр), 2019р., за не 

виконання навчального плану: 

порушення навчальної дисципліни і 

правил внутрішнього розпорядку 

ВНЗ протягом відповідного 

тетраместру 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

5-Гз 

4 Юдін Юрій 

Вікторович 

 

Служит по контракту 

4 курс, факультет ТВМС (денна), 

161 Хімічні технології та інженерія 

(Г) (бакалавр), 2019р., за не 

виконання навчального плану: 

порушення навчальної дисципліни і 

правил внутрішнього розпорядку 

ВНЗ протягом відповідного 

тетраместру 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

5-Гз 

5 Василенко 

Олександр 

Вадимович 

4 курс, факультет ТВМС (денна), 

161 Хімічні технології та інженерія 

(ХТАЕ) (бакалавр), 2018р., за  

неявку на захист дипломного 

проекту 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

5-ХТПз 

6 Москаленко 

Олександр 

Сергійович 

4 курс, факультет заочний (заочна), 

161 Хімічні технології та інженерія 

(ДП) (бакалавр), 2010р., за 

невиконання  навчального плану: 

академічну неуспішність за 

підсумками ЗЕС 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

3-ДПз 

 

5. Поновити студентів на факультет хімічних технологій та екології заочної 

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 01.09.2020 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. Гайвороненко 

(дівоче прізвище-

Колінько) Юлія 

Олегівна  

3 курс, факультет заочний, (заочна), 

161 Хімічні технології та 

інженерія(ТК) (бакалавр),  2005р., за  

академічну неуспішність  

161 Хімічні технології 

та інженерія 2ТКз  

2 Бут Кароліна 

Юріївна 

2 курс, факультет ХТ та Е, (денна), 

161 Хімічні технології та 

інженерія(ТК) (бакалавр),  2020р., за  

невихід з академічної відпустки 

161 Хімічні технології 

та інженерія 3ТСз 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 01.09.2020 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. Зигарь Андрій 

Анатолійович 

2 курс, факультет КНтаІ (денна), 

122 комп’ютерні науки (бакалавр), 

2020 р., за невиконання  

навчального плану: академічну 

неуспішність за підсумками ЗЕС 

2017-2018 навчального року 

122 комп’ютерні 

науки  

2-ІС-33 

 

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

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 01.09.2020 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. Вакуленко Іван 

Олександрович 

3 курс, факультет КНтаІ (денна), 

123 комп’ютерна інженерія 

(бакалавр), 2019 р., за академічну 

неуспішність 

122 комп’ютерні 

науки  

-4СКСз 

 

8. Вважати такою, що повернулася з академічної відпустки по догляду за 

дитиною та перевести студентів на факультет економічний заочної форми навчання 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з 01.09.2020 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 Томенко Олена 

Анатоліївна 

3 курс, факультет економічний, 

(денна), 051 Економіка (КІБ) 

(бакалавр), 3-КІБ,БА-38 

051 Економіка (КІБ), 3-

КІБ-з 

 

 


