
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  

Ахмед Амр Нассер Хассан, Арабська Республіка Єгипет на підставі розгляду наданих 

ним копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа № А 26225517; 

2) Документа про отриману освіту – виписка американської вищої 

школи від  08.09.2015 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 89,87 (за 

100 бальною шкалою), що відповідає оцінці «дуже» добре. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його 

вмотивованості щодо проходження мовної підготовки на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян Центру до університетської підготовки ДВНЗ УДХТУ. 

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  

Земзмі Аймен, Туніська Республіка на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа № F743482; 

2) Документа про отриману освіту – свідоцтво бакалавра 124517 від  

06.07.2013 

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 11,88 (за 

20-ти бальною шкалою), що відповідає оцінці посередньо. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його 

вмотивованості щодо проходження мовної підготовки на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян Центру до університетської підготовки ДВНЗ УДХТУ. 

Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-

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

запрошення на навчання встановленого зразка. 

 

3. Поновити студентів на факультет технології органічних речовин  та 

біотехнології денної форми навчання для здобуття ступеня магістра з 10.02.2020 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. Кузьмєнов Максим 

Леонідович 

 

2 курс, факультет ТОР та БТ 

(денна),  161 Хімічні технології 

та інженерія (О) (магістратура),  

за академічну неуспішність, 

2019р. 

161 Хімічні 

технології та 

інженерія 6-О-12 

 

4. Поновити студентів на факультет комп’ютерних наук та інженерії заочної 

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 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. Кец 

Микола 

Володимирович 

3 курс, факультет мех (заочна),  

133 галузеве машинобудування 

(М) (бакалавр),  2014 р. за 

академічну неуспішність 

133 галузеве 

машинобудування 3-

ХМз 

 

5. Поновити студентів на факультет фармації та біотехнології заочної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 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. Жадан Вероніка 

Дмитрівна 

2 курс, факультет ТОР та БТ 

(денна), 162 біотехнології та 

біоінженерія(БТ) 2020 р., за 

невиконання навчального плану: 

академічну неуспішність за 

підсумками ЗЕС 

162 біотехнології та 

біоінженерія  

2БТз 

 

6. Поновити студентів на факультет фармації та біотехнології денної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 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. Зеленська Аліна 

Олександрівна 

 

2 курс, факультет ТОР та БТ 

(денна), 226 фармація, 

промислова фармація (Ф), 2019 

р., за невиконання навчального 

плану: академічну неуспішність 

за підсумками ЛЕС 2018/2019н.р. 

226 фармація, 

промислова 

фармація  

2-Ф-28 

 



7. Зарахувати студентів на факультет фармації та біотехнології заочної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 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 Іваненко Яна 

Євгенівна 

 

4 курс, факультет медичних 

технологій діагностики та 

реабілітації, Дніпровський 

національний університет ім. О. 

Гончара, (денна), 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, (бакалавр), за власним 

бажанням 2019 

162 біотехнології та 

біоінженерія 

2БТз 

 

8. Поновити студентів на факультет хімічних технологій та екології заочної 

форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 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. Нєжєнєц 

Степан Вадимович 

 

 

4 курс, факультет ТНР,(денна), 

161 Хімічні технології та 

інженерія (Е та ПХТ), бакалавр),  

2019 р, за власним бажанням. 

161 Хімічні 

технології та 

інженерія 4-Нз 

2. Пономаренко Іван 

Сергійович 

 

2 курс, факультет заочний 

(заочна), автоматизоване 

управління технологічними 

процесами (АВП), 2007 р. за 

академічну неуспішність 

161 Хімічні 

технології та 

інженерія  

3ТВТКТСз 

3. Образцов Дмитро 

Сергійович 

 

2 курс, факультет ТС (заочна),  

161 Хімічні технології та 

інженерія (ТК) (бакалавр),  за 

несплату коштів за навчання, та 

академічну неуспішність,2005 р. 

161 Хімічні 

технології та 

інженерія 2-Нз 

 

9. Поновити студентів на економічний факультет заочної форми навчання для 

здобуття ступеня бакалавра з 24.02.2020 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. Лапченко Галіни 

Євгеніївна 

 

2 курс, факультет ТС (денна),  

161 Хімічні технології та 

інженерія (ТК) (бакалавр), за 

порушення навчальної 

дисципліни та академічну 

неуспішність, 2009 р. 

051 Економіка  

2КІБз 

 


