
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Державний  вищий  навчальний  заклад  "Український  державний 

(найменування закладу освіти)

 хіміко-технологічний  університет" 

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «10» серпня 2021 року №167-К/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Український державний хіміко-технологічний університет" у 2021 році та рішення 
приймальної комісії від «10» серпня 2021 року, протокол №43,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 24 арк.

В.о. ректора Ігор ЛЕВЧУК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

034 Культурологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9972098 856479

Бунчук Альона Віталіївна 52301850 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0001247; 2021р. 
- 0001247; 
2021р. - 
0001247

Івент-менеджмент 123,624

2 8855552 856479

Реут Еліна Ростиславівна 52324288 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0117532; 2021р. 
- 0117532; 
2021р. - 
0117532

Івент-менеджмент 121,074
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9715199 858503

Вишницький Богдан Дмитрович 52567705 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0014526; 2021р. 
- 0014526; 
2021р. - 
0014526

Англійська мова 
(переклад включно)

143,106
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9660896 886819

Гадюченко Наталія Юріївна 44940934 HP 25.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0036430; 2021р. 
- 0036430; 
2021р. - 
0036430

Англійська мова 
(переклад включно)

124,848

2 10075437 886819

Соглаєва Євгенія Ігорівна 51893229 HP 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0079220; 2020р. 
- 0079220; 
2020р. - 
0079220

Англійська мова 
(переклад включно)

163,710
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8992940 833003

Слободянюк Софія Тарасівна 50930887 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0198593; 2019р. 
- 0198593; 
2019р. - 
0198593

Економіка 192,984
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9166096 835431

Голосна Юлія Вікторівна 49947751 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0328234; 2021р. 
- 0328234; 
2021р. - 
0328234

Практична 
психологія

167,484

2 9564516 835431

Масютін Даніїл Олександрович 50856529 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0008699; 2019р. 
- 0008699; 
2019р. - 
0008699

Практична 
психологія

133,416

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

061 Журналістика Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8908645 841970

Дашкевич Аліна Володимирівна 52332544 HP 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0048366; 2021р. 
- 0048366; 
2021р. - 
0048366

Журналістика, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

135,048

2 9083154 841970

Сидоренко Софія Дмитрівна 52304735 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0023397; 2021р. 
- 0023397; 
2021р. - 
0023397

Журналістика, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

135,558
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3 10150468 841970

Шинкаренко Максим Вікторович 26758609 HP 24.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0360298; 2021р. 
- 0360298; 
2021р. - 
0360298

Журналістика, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю

130,662
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8959034 828216

Мирошниченко Карина Олександрівна 52301724 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0000674; 2021р. 
- 0000674; 
2021р. - 
0000674

Фінанси і кредит 136,578
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9002401 832906

Кондратенко Марія Юріївна 52775016 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0236764; 2021р. 
- 0236764; 
2021р. - 
0236764

Менеджмент 135,252

2 9576310 832906

Кряжевських Дарина Юріївна 52304400 HP 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0021525; 2021р. 
- 0021525; 
2021р. - 
0021525

Менеджмент 174,012
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9070790 855700

Корнєва Валєрія Ігорівна 52307688 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0013729; 2021р. 
- 0013729; 
2021р. - 
0013729

Маркетинг 182,070

10



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10132764 886797

Витопоренко Софія Русланівна 52304747 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0089635; 2021р. 
- 0089635; 
2021р. - 
0089635

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

135,558
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8873174 823797

Батрін Наталія Віталіївна 36224414 HP 27.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0267911; 2021р. 
- 0267911; 
2021р. - 
0267911

Екологія 123,600

2 9368480 823797

Пінчук Катерина Дмитрівна 52319537 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0343511; 2021р. 
- 0343511; 
2021р. - 
0343511

Екологія 127,033

12



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9189967 886804

Сакара Роман Олегович 52307921 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0012476; 2021р. 
- 0012476; 
2021р. - 
0012476

Інженерія 
програмного 
забезпечення

158,304

2 10158202 886804

Фолімонов Арсен Олексійович 52399767 BA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0153889; 2021р. 
- 0153889; 
2021р. - 
0153889

Інженерія 
програмного 
забезпечення

154,836
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9852777 855797

Шинкарюк Анастасія Кирилівна 52316072 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0051503; 2021р. 
- 0051503; 
2021р. - 
0051503

Комп'ютерна 
інженерія

148,716
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9695645 851480

Іванова Катерина Віталіївна 52806881 HP 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0323586; 2021р. 
- 0323586; 
2021р. - 
0323586

Хімічні технології 
та інженерія

110,282
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8947644 829222

Рольянова Світлана Вікторівна 12594539 HP 20.06.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0371282; 2021р. 
- 0371282; 
2021р. - 
0371282

Хімічні технології 
та інженерія

121,686
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

162 Біотехнології та біоінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9782879 857475

Панкова Анна Сергіївна 52304613 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0024065; 2021р. 
- 0024065; 
2021р. - 
0024065

Біотехнології та 
біоінженерія

117,402

2 8742248 857475

Сенченкова Софія Олександрівна 51973256 HP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0302482; 2020р. 
- 0302482; 
2020р. - 
0302482

Біотехнології та 
біоінженерія

143,208
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

181 Харчові технології Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9982135 832494

Труханова Катерина Кирилівна 52254902 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0385142; 2021р. 
- 0385142; 
2021р. - 
0385142

Харчові технології 124,432
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

226 Фармація, промислова фармація Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10213895 833436

Стецко Ірина Тарасівна 51297580 BK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0187688; 2021р. 
- 0187688; 
2019р. - 
0271674

Фармація, 
промислова 
фармація

155,652

2 9789162 833436

Шестерньова Яна Олександрівна 52335034 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0085639; 2021р. 
- 0085639; 
2021р. - 
0085639

Фармація, 
промислова 
фармація

152,184

19



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

232 Соціальне забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9886303 861173

Білик Данило Русланович 52254063 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0383475; 2021р. 
- 0383475; 
2021р. - 
0383475

Соціальне 
підприємництво

113,220
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

241 Готельно-ресторанна справа Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9757036 856478

Біла Валерія Сергіївна 52332237 HP 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0042911; 2021р. 
- 0042911; 
2021р. - 
0042911

Управління 
готельно-
ресторанним 
бізнесом

134,028

2 9688416 856478

Тущенко Анастасія Олексіївна 52253964 HP 24.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0384367; 2021р. 
- 0384367; 
2021р. - 
0384367

Управління 
готельно-
ресторанним 
бізнесом

119,544

21



3 9870967 856478

Штамбур Єлизавета Геннадіївна 52313527 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0008435; 2021р. 
- 0008435; 
2021р. - 
0008435

Управління 
готельно-
ресторанним 
бізнесом

140,658
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

263 Цивільна безпека Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9045481 835172
Барвінко Дмитро Євгенович 50573507 HP 29.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Цивільна безпека 136,068
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Український державний 
хіміко-технологічний 

університет"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 167-К/с

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9979990 919771

Салькова Марина Сергіївна 52301945 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0031285; 2021р. 
- 0031285; 
2021р. - 
0031285

Міжнародні 
відносини

180,846
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