
РІШЕННЯ 

 приймальної комісії 
 

1. Перевести студентів на факультет фармації та біотехнології денної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 22.02.2021 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 Халлиєва Санагул 2 курс, факультет ФтаБТ (заочна) 162 

Біотехнології та біоінженерія(БТ) 

(бакалавр), 2020, 2БТ з 

162 Біотехнології та 

біоінженерія 

1 БТ35 

 

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

біотехнології денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 22.02.2021 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. Елхадад Мохамед 

Ахмед Абделгхані 

4курс, факультет медичний (денна) 

ТОВ «Дніпровського медичного 

інституту традиційної і нетрадиційної 

медицини»,221 стоматологія, (магістр), 

у 2020 р., за власним бажанням 

226 фармація, 

промислова 

фармація  

4-Ф-42-ін  

2 Ібрахім Ахмед 

Хассуна Мохамед 

Еід 

4 курс, факультету з підготовки 

іноземних громадян, (денна), 226 

фармація, промислова фармація , 

магістр, 

 Національний фармацевтичний 

університет, у 2021 р., за невиконання 

навчального плану, як такий, що не 

склав етап 1 ЄДКІ: іспит  Крок-1. 

226 фармація, 

промислова 

фармація  

4-Ф-42-ін 

3 Алі Мазен Мохамед 

Дарвіш 

4курс, факультет медичний (денна) 

ТОВ «Дніпровського медичного 

інституту традиційної і нетрадиційної 

медицини»,221 стоматологія, (магістр), 

у 2020 р., за власним бажанням 

226 фармація, 

промислова 

фармація  

4фі-42 

4 Хатаб Вадаха Дафа 

Аллах Альамін 

3 курс, факультету з підготовки 

іноземних громадян, (денна), 226 

фармація, промислова фармація , 

магістр, 

 Національний фармацевтичний 

університет, у 2020 р., за порушення 

умов контракту 

226 фармація, 

промислова 

фармація  

3-Ф-41-ін 

5 Ібрахім Мугтаба Яхіа 

Ельтаєб 

4курс, факультет медичний (денна) 

ТОВ «Дніпровського медичного 

інституту традиційної і нетрадиційної 

медицини», 221 стоматологія, (магістр), 

2021 р., за власним бажанням 

226 фармація, 

промислова 

фармація  

4-Ф-42-ін 

6 Інан Селман 4курс, факультет медичний (денна) 

ТОВ «Дніпровського медичного 

інституту традиційної і нетрадиційної 

медицини»,222 медицина, (магістр), 

2021- р., за власним бажанням 

226 фармація, 

промислова 

фармація  

4-Ф-42-ін 

7 Альшіх Жавад Саіф 4 курс, факультету з підготовки 226 фармація, 



Махмуд Рашід іноземних громадян, (денна), 226 

фармація, промислова фармація , 

магістр, 

 Національний фармацевтичний 

університет, у 2021 р., за невиконання 

навчального плану, як такий, що не 

склав етап 1 ЄДКІ: іспит  Крок-1. 

промислова 

фармація  

4фі-42 

 

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

біотехнології заочної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 22.02.2021 

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 Салем Абделрахаман 

Алла Абделрахаман 

Мохамед 

4 курс, факультету з підготовки 

іноземних громадян, (денна), 226 

фармація, промислова фармація , 

магістр, 

 Національний фармацевтичний 

університет, у 2021 р., за 

невиконання навчального плану, як 

такий, що не склав етап 1 ЄДКІ: 

іспит  Крок-1. 

226 фармація, 

промислова фармація  

5фз -3 ін 

2 Ахмед Аднан 

Мослех 

4 курс, факультет Фармацевтичний 

(денна), Вінницького національного 

медичного університету ім.. М.І. 

Пирогова, 7.12020101 Фармація 

(спеціаліст), у 2017 р., як такий, що 

виконав повну програму підготовки 

спеціаліста, але не склав державний 

ліцензійний інтегрований іспит 

«Крок 2.Фармація» 

226 фармація, 

промислова фармація  

5фз -3 ін 

 

4. Поновити в число студентів осіб, що були відраховані з університету, на 

факультет фармації та біотехнології заочної форми навчання для здобуття ступеня 

бакалавра з 22.02.2021 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 Зеленська Аліна 

Олександрівна 

курс, факультет Ф та БТ (денна), 

226 фармація (Ф), у 2020 р., за 

академічну неуспішність за 

підсумками семестру 

226 фармація, 

промислова фармація  

3-Ф-1з 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Зарахувати в число студентів ДВНЗ УДХТУ на факультет економічний 

денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 22.02.2021 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 Шевченко Костянтин 

Євгенович 

2 курс, Університет ім..Альфреда 

Нобеля, факультет філологічний, 

035 Філологія, 2021р, за власним 

бажанням 

075 Маркетинг , 

2-МР-44 

 

6. Зарахувати в число студентів ДВНЗ УДХТУ на факультет економічний 

заочної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 22.02.2021 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 Євтеєва Валерія 

Олегівна 

 

2 курс, Інституту прикладної 

математики та фундаментальних 

наук Національного університету 

«Львівська політехніка» (денна), 

6.291 міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні 

студії: міжнародна інформація 

(бакалавр), 2020, за невиконання 

індивідуального навчального плану 

073 Менеджмент 

(МЕН) 

2МЕНз 

 

7. Поновити в число студентів осіб, що були відраховані з університету, на 

факультет економічний заочної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 

22.02.2021 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 Савин Ростислав 

Сергійович 

 

 

4 курс (на базі ОКР молодшого 

спеціаліста) факультет Ек (заочна), 

075 Маркетинг(МР) (бакалавр), 

2015р. за академічну неуспішність 

075 Маркетинг 4-

МРт(з) 

2 Болденко Михайло 

Андрійовича 

3 курс, факультет ЕК (заочна), 051 

Економіка (КІБ) (бакалавр), 2020, за 

академічну неуспішність 

051 Економіка (КІБ)  

3КІБз 

 


