
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 №170-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 14 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 
№ 170-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 9014352 914486
Головастікова Єлизавета Олексіївна 012032 E21 03.03.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267267; 2019р. 
- 0267267

Менеджмент 158,500

2 9227043 914486
Гуртовенко Юлія Сергіївна 012033 E21 03.03.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267099; 2019р. 
- 0267099

Менеджмент 177,250

3 9872189 914486
Жулєва Катерина Андріївна 012035 E21 03.03.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267079; 2019р. 
- 0267079

Менеджмент 150,750

4 9849421 914486
Коротя Вікторія Олександрівна 012038 E21 03.03.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267232; 2019р. 
- 0267232

Менеджмент 151,000

1



5 9574348 914486
Люлько Лілія Анатоліївна 012044 E21 03.03.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0266969; 2019р. 
- 0266969

Менеджмент 163,250

6 8749704 914486
Падашуля Данило Владиславович 012036 E21 03.03.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267185; 2019р. 
- 0267185

Менеджмент 161,750

7 9230100 914486
Рябовол Владислав Віталійович 009760 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0252883; 2019р. 
- 0252883

Менеджмент 165,250

2



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 
№ 170-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 9338275 886640
Срібний Семен Володимирович 034309 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0280804; 2020р. 
- 0342765

Інженерія 
програмного 
забезпечення

122,750
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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 
№ 170-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 9617372 841785
Морозюк Богдан Сергійович 096587 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0243821; 2019р. 
- 0243821

Комп'ютерна 
інженерія

113,750

4



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 
№ 170-К/с

131 Прикладна механіка 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 9271962 858006
Мершавка Віталій Олександрович 020142 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0376910; 2021р. 
- 0376910

Прикладна механіка 146,000

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 
№ 170-К/с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 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 9913668 858510
Попов Іван Олександрович 41962999 HP 01.03.2012 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0385471; 2021р. 
- 0385471

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

147,250

2 9086744 858510
Прошин Олексій Миколайович 27782321 HP 30.06.2005 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0358564; 2021р. 
- 0358564

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

164,250

3 9386114 858510
Шумський Владислав Олегович 020417 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0375820; 2021р. 
- 0375820

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

153,250

6



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 
№ 170-К/с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані 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 10000259 856615

Красночуб Владислав Віталійович 057687 E21 02.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0268786; 2019р. 
- 0268786

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

149,750

7



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 
№ 170-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 9692316 914542
Алпаєва Катерина Сергіївна 055369 E21 02.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267181; 2019р. 
- 0267181

Хімічні технології 
та інженерія

144,750

2 9969169 914542
Гаспарян Альберт Олександрович 085902 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0201593; 2019р. 
- 0201593

Хімічні технології 
та інженерія

151,500

3 9692961 914542
Михайловська Ганна Євгеніївна 055368 E21 02.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267527; 2019р. 
- 0267527

Хімічні технології 
та інженерія

131,750

4 9869527 914542
Попенко Ірина Віталіївна 082169 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0191103; 2021р. 
- 0241364

Хімічні технології 
та інженерія

157,500

8



5 9868378 914542
Шліхар Тетяна Віталіївна 082172 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0190324; 2019р. 
- 0190324

Хімічні технології 
та інженерія

133,500
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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 
№ 170-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 9233639 914544
Бондаренко Влада Андріївна 007378 E21 15.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0273072; 2019р. 
- 0273072

Хімічні технології 
та інженерія

137,750
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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 
№ 170-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 9210003 914501
Кравченко Аліна Анатоліївна 055374 E21 02.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267379; 2019р. 
- 0267379

Хімічні технології 
та інженерія

138,500

11



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 
№ 170-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 9845928 856060
Пелих Єлизавета Олександрівна 007866 E21 12.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0074654; 2018р. 
- 0074654

Харчові технології 134,750

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 
№ 170-К/с

186 Видавництво та поліграфія 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 9597077 855404
Лемасова Владислава Максимівна 000032 E21 18.01.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0096025; 2019р. 
- 0096025

Видавництво та 
поліграфія

131,750

2 9986094 855404
Павловичева Анастасія Вячеславівна 143504 E20 30.12.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0016591; 2018р. 
- 0016591

Видавництво та 
поліграфія

114,000

3 9000009 855404
Старовєров Денис Миколайович 000041 E21 18.01.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0363035; 2021р. 
- 0363035

Видавництво та 
поліграфія

124,250
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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 
№ 170-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 8814313 834900
Селівончик Іванна Олегівна 037180 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0096218; 2020р. 
- 0096218

Фармація, 
промислова 
фармація

123,000

2 8706379 834900
Шатіло Юлія Сергіївна 085325 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0170642; 2020р. 
- 0170642

Фармація, 
промислова 
фармація

118,500
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