
РІШЕННЯ 

приймальної комісії  

 

1. Затвердити результати проведення іспиту з іноземної мови (англійська) для 

вступу на ступінь магістра на базі диплому ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста). Мінімальний прохідний бал 100, максимальний 200. Всі вступники 

склали вступний іспит з іноземної мови (англійська).  

 

2. Зарахувати в число студентів ДВНЗ УДХТУ на факультет хімічних технологій 

та екології денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 21.08.2020 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

1 

Томаш Маріа 

Мабіала Мілонгі 

2 курс, факультет медичний, 

(денна), 222 Медицина (бакалавр), 

Вінницький національний медичний 

університет ім..М.І.Пирогова, 2020, 

у зв’язку з переведенням до 

Державного вищого навчального 

закладу «Український хіміко-

технологічний університет 

161 Хімічні технології 

та інженерія, 2-ТС-79 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перевести студентку гр. 3-ТС-з  Брунич Єлизавети Володимирівни на 

факультет хімічних технологій та екології заочної форми навчання, яка навчається за 

кошти фізичних осіб, з 01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на 

конкурсній основі за рейтингом успішності за ЗЕС 2019/2020 (63,57 балів) та ЛЕС 

2019/2020 (-63,32 балів) для здобуття ступеня бакалавра.  

4. Перевести 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

1 

Оберемок Іван 

Сергійович  

3 курс, факультет ХТ та Е, (заочна), 

161 Хімічні технології та інженерія 

(бакалавр),  2020р., 3-ХДК-2 

161 Хімічні технології 

та інженерія  

3-ХДК-з 

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

1 

Мартиненко Ірада 

Халідівна 

3 курс, факультет ТНР, (денна), 

101 Екологія(ОНС) (бакалавр),  

2018р., за  академічну неуспішність 

101 Екологія(ОНС) 

4ОНСз 

 



2

2 

Полетаєв Олександр 

Петрович 

3 рік навчання, факультету БТКНта 

І (заочна) Екологія, охорона 

навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування, 

2013р., за невиконання навчального 

плану: академічну неуспішність 

101 Екологія(ОНС) 

5ОНСз 

3

3 

Березовська Марина 

Володимирівна 

2 курс за скороченим терміном 

навчання, факультет ОТС (денна), 

161 Хімічні технології та інженерія 

(ТК) (бакалавр), 2018р., за 

невиконання  навчального плану 

161 Хімічні технології 

та інженерія, 5зТСт 

 

6. Поновити студентів на факультет хімічних технологій та екології 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

1 

Рябінін Владислав 

Вадимович 

4 курс, факультет ОТС (денна), 161 

Хімічні технології та інженерія (ТВ) 

(бакалавр), за академічну 

неуспішність., 2020р.. 

161 Хімічні технології 

та інженерія,  

4-ТС-75 

 

7. Перевести: 

1) студента гр. 3-БТ-31  Голуб Ірину Миколаївну на факультет фармації та 

біотехнології денної форми навчання, яка навчається за кошти фізичних осіб, з 

01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на конкурсній основі за рейтингом 

успішності за ЗЕС 2019/2020 (73,7 балів) та ЛЕС 2019/2020 (- 81,73 балів) для здобуття 

ступеня бакалавра.  

2) студента гр. 4-БТ-27 Непран Варвару Миколаївну на факультет фармації та 

біотехнології денної форми навчання, який навчається за кошти фізичних осіб, з 

01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на конкурсній основі за рейтингом 

успішності за ЗЕС 2019/2020 (78,55 балів) та ЛЕС 2019/2020 (76,5 балів) для здобуття 

ступеня бакалавра.  

8. 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

1 

Кущ Катерина 

Володимирівна 

2 курс, факультет Ф та БТ (денна), 

226 фармація, промислова фармація, 

(бакалавр) 2-Ф-32 

226 фармація, 

промислова фармація 

2-Фз 

2

2 

Савустяненко 

Анастасія 

Анатоліївна 

2 курс, факультет Ф та БТ (денна), 

226 фармація, промислова фармація, 

(бакалавр), 2020р., 2-Ф-32 

226 фармація, 

промислова фармація  

2-Фз 

 

9. Поновити 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

1 

Нєдбаєв Владислав 

Ігорович  

3 курс, факультет Ф та БТ (денна), 

226 фармація, промислова фармація, 

(бакалавр), 2020р. за академічну 

неуспішність 

226 фармація, 

промислова фармація  

3-Ф-1з  

2

2 

Башняк Сергій 

Михайлович 

5 курс, факультет Ф та БТ 

(заочна), 162 Біотехнології та 

біоінженерія (БТ), 2018р., за 

академічну неуспішність 

162 Біотехнології та 

біоінженерія 

5-БТз 

3

3 

Ніфантова Євгенія 

Євгеніївна 

 

5 курс, факультет ТОР та БТ 

(заочна), 226 фармація, промислова 

фармація, (бакалавр), 2019р.,  як 

таку, що не з’явилась на 

дипломування 

226 фармація, 

промислова фармація  

5-Ф-1з 

 

10. Перевести 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

1 

Гонтар Юлія  

Олександрівна 

2 курс, факультет ХтаХТ  з (денна), 

181 Харчові технології (ТЕ) 

(бакалавр), 2020р., 2-ХТ-94 

181 Харчові технології  

2-ТЖз  

 

11. 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

1 

Бай Іван 

Михайлович  

3 курс, факультет ТВМС (денна), 

161 Хімічні технології та інженерія 

(ХТАЕ) (бакалавр), 2017р., за не 

виконання навчального плану: 

порушення навчальної дисципліни і 

правил внутрішнього розпорядку 

протягом відповідного тетраместру 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

3-ХТПз 

 

12. 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, 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 



причина) 

1

1 

Савельєв Олександр 

Сергійович 

2 курс, факультет КНтаІ (денна), 

122 комп’ютерні науки (бакалавр), 

2020 р., за невиконання  

навчального плану 

122 комп’ютерні 

науки  

2-ІС-30 

 

13. 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

1 

Ліщук Олександр 

Вікторович  

4 курс, факультет КНтаІ (заочна), 

151 автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології (бакалавр), 

2018 р., за  невиконання 

навчального плану 

151 автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології  

4-АВПз 

 

 


