
РІШЕННЯ  

приймальної комісії  

 

 

1. На підставі порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень 

на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536, розглянула питання щодо 

відповідності встановленим умовам прийому на навчання абітурієнта-іноземця  Аль 

Зіані Іхаб Мохамед М, громадянина Держави Лівія на підставі розгляду наданих ним 

копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа   Р11R52F8; 

2) Документа про отриману освіту – свідоцтва про основну та середню 

освіту 1955224-23422-1264 від 09.08.2018 

3) Мотиваційного листа про бажання навчатися в ДВНЗ УДХТУ. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої 

освіти; середній бал його успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 799 (за 

1360 бальною системою) , що відповідає оцінці складено. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його 

вмотивованості щодо проходження мовної підготовки на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян Центру до університетської підготовки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-

іноземець відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

 

2. На підставі порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень 

на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536, розглянула питання щодо 

відповідності встановленим умовам прийому на навчання абітурієнта-іноземця  Чіж 

Даніель Патрік,  Республіка Польща на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа № ЕЕ 4893983; 

2) Документа про отриману освіту – свідоцтво про закінчення 

загальноосвітнього ліцею №6879  від 28.04.2017 

3) Мотиваційного листа про бажання навчатися в ДВНЗ УДХТУ. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої 

освіти; середній бал його успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3,44 (за 

5-ти бальною системою) , що відповідає оцінці задовільно. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його 

вмотивованості щодо проходження мовної підготовки на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян Центру до університетської підготовки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 



Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-

іноземець відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

 

3. На підставі порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень 

на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536, розглянула питання щодо 

відповідності встановленим умовам прийому на навчання абітурієнта-іноземця  

Ліпюр Матеуш Якуб,  Республіка Польща на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа № ЕТ 2099799; 

2) Документа про отриману освіту – свідоцтво про закінчення 

загальноосвітнього ліцею №156  від 26.04.2013 р.  

3) Мотиваційного листа про бажання навчатися в ДВНЗ УДХТУ. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої 

освіти; середній бал його успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3,5 (за 5-

ти бальною системою) , що відповідає оцінці задовільно. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його 

вмотивованості щодо проходження мовної підготовки на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян Центру до університетської підготовки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-

іноземець відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

 

4.  На підставі порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень 

на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536, розглянула питання щодо 

відповідності встановленим умовам прийому на навчання абітурієнта-іноземця  

Сапаров Мерген,  Туркменістан на підставі розгляду наданих ним копій документів, а 

саме: 

1) Паспортного документа № 027200; 

2) Документа про отриману освіту – атестат про середню освіту 

А №0274284 від 21.06.2002 

3) Мотиваційного листа про бажання навчатися в ДВНЗ УДХТУ. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої 

освіти; середній бал його успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3,6 (за 5-

ти бальною шкалою), що відповідає оцінці задовільно. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його 

вмотивованості щодо проходження мовної підготовки на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян Центру до університетської підготовки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 



Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-

іноземець відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

 

5.  На підставі порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень 

на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536, розглянула питання щодо 

відповідності встановленим умовам прийому на навчання абітурієнта-іноземця  Пома 

Малішо Венсан, Демократична Республіка Конго на підставі розгляду наданих ним 

копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа № ОР 0647001; 

2) Документа про отриману освіту – відомість оцінок/Державний  екзамен 

№MIN/ EPSP/ IGE/8000/CS/9903/2019  від 31.09.2019 

3) Мотиваційного листа про бажання навчатися в ДВНЗ УДХТУ. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої 

освіти; середній бал його успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 51% , 

що відповідає оцінці задовільно 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його 

вмотивованості щодо проходження мовної підготовки на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян Центру до університетської підготовки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-

іноземець відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

 

6. Поновити в число студентів на механічний факультет денної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 27.01.2020 року на контрактній основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Відрахований (курс, факультет (форма 

навчання), спеціальність, шифр 

спеціальності, у якому році, причина) 

Напрям/ 

спеціальність, курс, 

шифр спеціальності, 

група 

1 Грабовецький 

Ярослав 

Ігорович 

4 курс, факультет мех (денна),   131 

прикладна механіка (ТМ) (бакалавр),  2019 

р. за академічну неуспішність 

131 прикладна 

механіка  

4ТМ-28 

 

7. Поновити в число студентів на механічний факультет заочної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 27.01.2020 року на контрактній основі: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Відрахований (курс, факультет (форма 

навчання), спеціальність, шифр 

спеціальності, у якому році, причина) 

Напрям/ 

спеціальність, курс, 

шифр спеціальності, 

група 

1 Костирін 

Петро 

Сергійович 

5 курс, факультет мех (заочна),  галузеве 

машинобудування (ХМ) (бакалавр),  2016 р, 

за академічну неуспішність 

133 галузеве 

машинобудування  

5-ХМз 

2 Панібратець 

Анна 

Всеволодівна 

4 курс, факультет мех (денна),  133 галузеве 

машинобудування (М) (бакалавр), 2016р, за 

академічну неуспішність 

133 галузеве 

машинобудування  

5-Мз 

 



8. Поновити в число студентів на факультет технології високомолекулярних 

сполук заочної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 27.01.2020 року на 

контрактній основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Відрахований (курс, факультет (форма 

навчання), спеціальність, шифр 

спеціальності, у якому році, причина) 

Спеціальність, курс, 

шифр спеціальності, 

група 

1 Випріков 

Антон 

Олександрович 

 

5 курс, факультет ТВМС (заочна),  161 

Хімічні технології та інженерія (ДП) 

(бакалавр),  за невиконання навчального 

плану: як такого , що не з’явився на захист 

дипломного проекту 2019 р. 

161 Хімічні технології 

та інженерія  

5ДПз 

 

9. Поновити в число студентів на факультет комп’ютерних наук та інженерії 

денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 27.01.2020 року на 

контрактній основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Відрахований (курс, факультет (форма 

навчання), спеціальність, шифр 

спеціальності, у якому році, причина) 

Спеціальність, курс, 

шифр спеціальності, 

група 

1 Бондаренко 

Олександр 

Олександрович 

 

2 курс (зі скороченим терміном навчання), 

зарахованого на базі ОКР молодшого 

спеціаліста, факультет КНтаІ (денна), 152 

метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка (МС) (бакалавр), 2019 р.,за 

невиконання навчального плану: академічну 

неуспішність 

152 метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

4-МСт-18 

 

 


