
РІШЕННЯ 

приймальної комісії 

 

 

1. На підставі рішення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України 

протоколом № 6 від 29.10.2020 з відбору виконавців державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році:  

1) Перевести на додаткове місце державного бюджету студентку 1 -го курсу яка має 

пільгові умови вступу та була зарахована на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб економічного факультету, денної форми навчання за спеціальністю 

035Філологія: 

- Притика Ірина Едуардівна, діти осіб, визнаних постраждалими учасниками 

Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» Документи, які підтверджують статус: посвідчення батька серія УБД №121424, 

довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечення її 

проведення і захисті незалежності суверенітету іі територіальної цілісності України, 

свідоцтво народження Притики І.Е. (код пільгової категорії 133). 

2) Перевести на додаткове місце державного бюджету студентів 1 -го курсу який 

має пільгові умови вступу та був зарахований на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб факультету економічного, денної форми навчання за спеціальністю 073 

Менеджмент: 

- Леус Нікіта Андрійович, діти осіб, визнаних постраждалими учасниками 

Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту». Документи, які підтверджують статус: посвідчення батька серія МВ №038886, 

довідка Національної поліції України, Рішення про визнання учасниками бойових дій, 

учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників 

Національної поліції України, свідоцтво про народження Леуса Н.А. (код пільгової 

категорії 133). 

3) Перевести додаткове місце державного бюджету студентку 1-го курсу, яка була 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, не отримала 

рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) бюджету та у якої 

конкурсний бал, не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал встановлений 

приймальною комісією (встановлений приймальною комісією прохідний бал 143,098) на 

факультеті хімічних технологій та екологія денної форми навчання за спеціальністю 

101 Екологія Сороку Маргариту Юріївну з конкурсним балом 152,419. 

4) Перевести додаткове місце державного бюджету студента 1-го курсу, який був 

зарахований на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, не отримала 

рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) бюджету та у якої 

конкурсний бал, не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал встановлений 

приймальною комісією (встановлений приймальною комісією прохідний бал 143,098) на 

факультеті хімічних технологій та екологія денної форми навчання за спеціальністю 

101 Екологія Коротченка Максима Васильовича з конкурсним балом 146,904. 

5) Перевести додаткове місце державного бюджету студента 1-го курсу, який був 

зарахований на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, не отримала 

рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) бюджету та у якої 

конкурсний бал, не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал встановлений 

приймальною комісією (встановлений приймальною комісією прохідний бал 143,5) на 



факультеті харчових та хімічних технологій денної форми навчання за спеціальністю 

186 Видавництво та поліграфія Бережного Дмитра Олександровича з конкурсним балом 

157,692. 

6) Перевести додаткове місце державного бюджету студентку 1-го курсу, яка була 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, не отримала 

рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) бюджету та у якої 

конкурсний бал, не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал встановлений 

приймальною комісією (встановлений приймальною комісією прохідний бал 148,955) на 

факультеті фармації та біотехнології денної форми навчання за спеціальністю 

162 Біотехнології та біоінженерія Коваленко Оксану Олександрівну з конкурсним балом 

169,779. 

7) Перевести додаткове місце державного бюджету студентку 1-го курсу, яка була 

зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, не отримала 

рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) бюджету та у якої 

конкурсний бал, не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал встановлений 

приймальною комісією (встановлений приймальною комісією прохідний бал 148,955) на 

факультеті фармації та біотехнології денної форми навчання за спеціальністю 

162 Біотехнології та біоінженерія Вівтінець Поліну Андріївну з конкурсним балом 

162,354.  

8) Згідно з додатком до рішення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки 

України протоколом № 6 від 29.10.2020 з відбору виконавців державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році було відмовлено у наданні додаткового 

місця державного бюджету для студента першого курсу, який був зарахований на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб факультету хімічних технологій та 

екології, денної форми навчання за спеціальністю 101 Екологія: 

– Скрябін Дмитро Ігорович, який має статус дитини з інвалідністю І, II груп та діти 

з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною 

спеціальністю. Документи, які підтверджують статус: посвідчення матері серія ААБ 

№279494, медичний висновок №54 про дитину інваліда до 18 років, свідоцтво про 

народження Скрябіна Д.І. (код пільгової категорії 114). 

 

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

біотехнології денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 30.10.2020 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. Ельсаєд Хассан 

Ельсаєд Махмуд 

3курс, факультет по роботі з 

іноземними студентами (денна) ТОВ 

«Дніпровського медичного інституту 

традиційної і нетрадиційної 

медицини», 226 фармація, (магістр), 

2019 р., за власним бажанням 

226 фармація, 

промислова фармація  

3-Ф-29 

2 Cоуссан Нажуа 2 курс, факультет з підготовки 

іноземних громадян Національного 

фармацевтичного університету у 2020 

році, за власним бажанням 

226 фармація, 

промислова фармація  

2-Ф- 

 

3. Зарахувати студентів на перший курс, які вступають на навчання за ступенем 

магістра на денну форму здобуття освіти навчання за спеціальностями на місця за кошти 



фізичних та/або юридичних осіб за результатами складання фахового вступного 

випробування та єдиний вступний іспит з іноземної мови (додаток 1).  

 

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

кошти фізичних та/або юридичних осіб за результатами здачі вступних випробувань на 

конкурсній основі наступних осіб: 

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

1. Котті Заінеб 

 


