
РІШЕННЯ 

приймальної комісії  

 

1. Зарахувати в число студентів ДВНЗ УДХТУ 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. Геросименко 

Вероніка Миколаївна 

2 курс, факультет юридичний 

(денна), Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ, 262 

Правоохорона діяльність, 

(бакалавр), 2020р, за власним 

бажанням (За умовами вступу 20 

року) 

161 Хімічні технології 

та інженерія  

2-ТНР-29 

 

 

 

 

 

2. 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 Ісмаілова Едає 

Наріманівна 

2 курс, факультет ХТтаЕ , (денна), 

101 Екологія(ОНС) (бакалавр),  

2020р., 2-ОНС-30 

101 Екологія(ОНС) 

2ОНСз 

 

3. Поновити студентів на факультет економічний 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 Буділь Антон 

Юрійович 

 

5 курс, факультет ЕК (заочна), 051 

Економіка (ЕК) (бакалавр), 2020р., 

за академічну неуспішність та 

несплату коштів за навчання 

051 Економіка  

4-ЕКз 

 

2 Козорог Антон 

Вадимович 

5 курс, факультет ЕК (заочна), 051 

Економіка (ЕК) (бакалавр), 2020р., 

за академічну неуспішність 

051 Економіка  

4Екз 

 

 

4. Перевести студентів на факультет економічний 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 Гаргула Анастасія 

Віталіївна 

3 курс, факультет ЕК (денна), 072 

Фінанси банківська справа та 

страхування (ФІН) (бакалавр), 3-

072 Фінанси 

банківська справа та 

страхування  



ФІН-40 3-ФІНз 

2 Король Дарія 

Олександрівна 

2 курс, факультет ЕК (заочна), 072 

Фінанси банківська справа та 

страхування (ФІН) (бакалавр), 2-

ФІН-45 

072 Фінанси 

банківська справа та 

страхування  

2-ФІНз 

3 Кабка Тетяна 

Анатоліївна  

2 курс на базі ОКР молодшого 

спеціаліста, факультет Ф та БТ 

(заочна), 263 Цивільна безпека (ЦБ), 

2020р., 3-ЦБт 

075 Маркетинг (МР) 

4-МРтз 

 

5.  Перевести студента гр. 6-КІБ-22 Коломієць Дмитра Андрійовича на факультет 

економічний 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 (77,2 балів) та ЛЕС 2019/2020 (76,617 балів) для здобуття 

ступеня магістра.  

 

6. 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 Петренко Юлія 

Русланівна 

2 курс, факультет Ф та БТ (денна), 

226 фармація, промислова фармація, 

(бакалавр) 2-Ф-33 

226 фармація, 

промислова фармація 

2-Фз 

2 Помазан (Абдула) 

Єлизавета 

Станіславівна 

3 курс, факультет  Х та ХТ (заочна), 

181 Харчові технології (ТЖ) 

(бакалавр), 2020р., 3-ТЖ-з, за 

умовами вступу 2019 року на не 

бюджетну пропозицію 

263 Цивільна безпека 

2-ЦБз 

3 Рябов Микита 

Ігорович 

2 курс, факультет Ф та БТ (денна), 

162 Біотехнології та 

біоінженерія(БТ), 2020р., 2-БТ-35 

162 Біотехнології та 

біоінженерія 

2-БТз 

 

7. Перевести студентку гр. 3-О-30  Афанасьєву Анну Віталіївну 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 (57,9 балів) та ЛЕС 2019/2020 ( 55,3 балів) для 

здобуття ступеня бакалавра.  

 

8. 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 Боріванов Максим 

Олексійович 

2 курс на базі ОКР молодшого 

спеціаліста, факультет ТВМС 

(заочна), 161 Хімічні технології та 

інженерія (ХТП) (бакалавр), 2018р., 

за власним бажанням 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

4-ХТПт(1)з 

  



9. 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 Бондаренко Наталія 

Богданівна 

3 курс, факультет ХтаХТ  з (денна), 

181 Харчові технології (ТЖ) 

(бакалавр), 2020р., 3-ТЖ-91 

181 Харчові технології  

3-ТЖз 

 

10. 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 Капуста Денис 

Сергійович 

 

2 курс, факультет КНтаІ (денна), 

122 комп’ютерні науки (бакалавр), 

2020 р., за невиконання  

навчального плану: академічну 

неуспішність та порушення умов 

договору: несплату коштів за 

навчання 

122 комп’ютерні 

науки  

2-ІСз 

2 Владіміров Дмитро 

Олександрович 

4 курс, факультет Мех (заочна), 133 

галузеве машинобудування (МП) 

(бакалавр), за невиконання 

навчального плану: академічну 

неуспішність за підсумками ЗЕС 

2018/2019, 2019р. 

133 галузеве 

машинобудування  

5-МПз  

 

3 Зайченко Іван 

Сергійович 

 

4 курс, факультет механічний 

(заочна), 133 галузеве 

машинобудування (М ) (бакалавр), 

2015 р., за власним бажанням 

133 галузеве 

машинобудування  

4-М-тз 

 

 

11. Затвердити результати проведення фахового вступного випробування по 

спеціальностям для здобуття ступеня бакалавра на базі раніше здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

За результатами проведення фахового вступного випробування (мінімальна 

кількість балів 100, максимальна 200) всі вступники набрали достатню кількість балів 

для участі у конкурсі: 

- на денну форму навчання, додаток 1 

- на заочну форму навчання, додаток 2  

 

12. Зарахувати на перший курс денної форми навчання за ступенем магістра на 

спеціальність 073 Менеджмент за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

результатами здачі фахового випробування та іспиту з української мови як іноземної на 

конкурсній основі Мбуї Калонджі Прінс. 

13. Зарахувати на перший курс денної форми навчання за ступенем бакалавра 

на спеціальність 131 Прикладна механіка за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

результатами здачі вступних випробувань на конкурсній основі Ессоно-Нзогее Елі-

Жоель-Еміль. 


