
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 «13» серпня 2021 року №183-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 «13» серпня 2021 року, протокол №46,

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 17 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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

051 Економіка Державна Магістр 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 9014096 838269 Бобрівник Олександр Олександрович 081085 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0063518

Економіка 
підприємства

134,565

1



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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

051 Економіка Державна Магістр 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 9014342 856671 Воронов Євген Андрійович 081051 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0067866

Економіка 
підприємства

142,308

2 9564867 856671 Логвінова Галина Володимирівна 45071745 HP 27.06.2013 
Диплом спеціаліста

Економіка 
підприємства

129,723

3 10122667 856671 Панасенко Каріна Олександрівна 107467 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0077743

Економіка 
підприємства

120,786

4 9753586 856671 Савранська Світлана Олександрівна 026560 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

Економіка 
підприємства

171,832

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

073 Менеджмент Державна Магістр 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 9687877 881627
Аксьонова Вікторія Валентинівна 213768 B19 27.06.2019 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0032279

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

144,077

2 9896359 881627
Овдієнко Діана Олегівна 140661 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0111313

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

171,564

3 9895128 881627
Пасько Анастасія Дмитрівна 081205 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0032872

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

161,604

4 10028607 881627
Федун Руслана Анатоліївна 11899576 HP 25.06.1999 

Диплом спеціаліста
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

154,810

3



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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

073 Менеджмент Державна Магістр 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 9994367 840582
Пундик Дар`я Олексіївна 081076 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0031600

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

154,386

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

075 Маркетинг Державна Магістр 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 10196446 834603 Горобій Дмитро Андрійович 081062 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0053751

Маркетинг 150,961

2 9650898 834603 Лях Світлана Валентинівна 081069 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0041802

Маркетинг 141,410

3 9566036 834603 Степаненко Аріна Олексіївна 014424 M21 22.02.2021 
Диплом магістра

Маркетинг 154,788

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

075 Маркетинг Державна Магістр 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 10170821 925631 Палій Олег Юрійович 080772 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0051344

Маркетинг 136,117

2 9749330 925631 Савченко Олександр Юрійович 133186 B19 21.06.2019 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0114763

Маркетинг 192,853

3 9687152 925631 Шипіло Валерія Валеріївна 080940 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0019773

Маркетинг 148,047

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр 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 9873405 826484 Круглий Олександр Сергійович 161112 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0022548

Комп'ютерні науки 133,047

2 9839156 826484 Міщанинець Ганна Володимирівна 17345033 HP 30.06.2001 
Диплом спеціаліста

2021р. - 
0086576

Комп'ютерні науки 165,778

3 9852783 826484 Перцев Юрій Олексійович 39769305 HP 30.06.2010 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0086219

Комп'ютерні науки 161,243

4 9555375 826484 Подпрятова Наталія Олександрівна 016914 M18 31.01.2018 
Диплом магістра

Комп'ютерні науки 171,868

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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр 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 10214029 833251 Палій Тетяна Василівна 34293538 HP 27.06.2008 
Диплом магістра

Комп’ютерна 
інженерія

143,260

2 9878331 833251 Саліч Максим Вячеславович 45098832 HP 27.06.2013 
Диплом магістра

Комп’ютерна 
інженерія

137,380

8



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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

144 Теплоенергетика Державна Магістр 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 9974007 833411 Кондратенко Анна Олексіївна 064218 M19 30.04.2019 
Диплом магістра

Теплоенергетика 138,530

2 9974342 833411 Кондратенко Володимир Анатолійович 051965 M17 20.04.2017 
Диплом магістра

Теплоенергетика 131,297

9



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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Магістр 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 9864954 825444 Александрова Ірина Сергіївна 081167 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0115622

Хімічні технології 
та інженерія

183,611

2 9271983 825444 Василенко Олександр Вадимович 081161 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0113769

Хімічні технології 
та інженерія

191,320

3 9282316 825444 Зінченко Андрій Олегович 220067 B17 03.07.2017 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0091075

Хімічні технології 
та інженерія

182,363
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Магістр 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 9696240 853942 Губочкіна Валерія Сергіївна 080776 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0114099

Хімічні технології 
та інженерія

116,271

2 9046835 853942 Зубковська Яна Олександрівна 147096 B20 26.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0115440

Хімічні технології 
та інженерія

149,171

3 9769276 853942 Кізілова Анна Андріївна 080867 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0017701

Хімічні технології 
та інженерія

201,646
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Магістр 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 9557981 838533 Купрін Михайло Олександрович 110490 C15 30.07.2015 
Диплом спеціаліста

Хімічні технології 
та інженерія

208,421

2 9558381 838533 Марченко Дмитро Олександрович 124298 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Хімічні технології 
та інженерія

201,021
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Магістр 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 9556005 838535 Спектор Анна Олегівна 027759 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

Хімічні технології 
та інженерія

183,953

2 9555003 838535 Чернявська Юлія Марківна 027756 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

Хімічні технології 
та інженерія

181,463
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

181 Харчові технології Державна Магістр 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 9552510 873368 Суворова Юлія Олександрівна 43199326 HP 01.06.2012 
Диплом магістра

Харчові технології 204,400

14



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 «13»  серпня 2021 року 
№ 183-К/с

226 Фармація, промислова фармація Державна Магістр 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 9555698 819001
Бобровська Олена Олександрівна 012781 M17 27.01.2017 

Диплом магістра
Фармація, 
промислова 
фармація

126,847

2 9563577 819001
Голуб Тетяна Сергіївна 30584832 HP 10.07.2006 

Диплом магістра
Фармація, 
промислова 
фармація

139,711

3 10024237 819001
Денисенко Ольга Олегівна 081091 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0043878

Фармація, 
промислова 
фармація

123,956

4 10019335 819001
Зуб Анна Миколаївна 12508978 MB 05.06.2010 

Диплом спеціаліста
Фармація, 
промислова 
фармація

134,068

15



5 9054116 819001
Кремень Анастасія Іванівна 080789 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0035264

Фармація, 
промислова 
фармація

129,686

6 8990278 819001
Крусір Ксенія Андріївна 107450 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0063375

Фармація, 
промислова 
фармація

121,383

7 9008701 819001
Литвинова Вікторія Сергіївна 080755 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0011780

Фармація, 
промислова 
фармація

124,809

8 9069198 819001
Ліщук Діана Олександрівна 080762 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0013397

Фармація, 
промислова 
фармація

120,788

9 9552069 819001
Ляхова Олена Юріївна 002370 KЛ 24.06.1994 Диплом 

спеціаліста
Фармація, 
промислова 
фармація

139,902

10 9703116 819001
Мажура Дарина Вікторівна 080749 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0077994

Фармація, 
промислова 
фармація

116,466

11 9563853 819001
Молчанов Лавр Сергійович 39760773 HP 01.07.2010 

Диплом магістра
Фармація, 
промислова 
фармація

137,469

12 9600278 819001
Павліченко Ольга Олександрівна 116034 B17 02.06.2017 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0043760

Фармація, 
промислова 
фармація

123,928

13 9851741 819001
Прохницька Юлія Юріївна 080808 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0079285

Фармація, 
промислова 
фармація

122,844

14 9552982 819001
Рижова Анна Віталіївна 065483 M18 28.02.2018 

Диплом магістра
Фармація, 
промислова 
фармація

138,596

15 9734144 819001
Соломка Діана Юріївна 081133 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0013773

Фармація, 
промислова 
фармація

123,737

16 9614016 819001
Чичагова Анастасія Юріївна 080757 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0087511

Фармація, 
промислова 
фармація

115,149

17 9702653 819001
Шипіло Валерія Валеріївна 080940 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0019773

Фармація, 
промислова 
фармація

121,047
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18 9753984 819001
Шкода Наталія Миколаївна 005762 M20 17.01.2020 

Диплом магістра
Фармація, 
промислова 
фармація

122,449

19 9022478 819001
Штепа Єлизавета Олегівна 080753 B21 25.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0064762

Фармація, 
промислова 
фармація

122,547
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