
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

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

(найменування закладу освіти)

 хіміко-технологічний  університет" 

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «09» вересня 2022 року №155-К/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Український державний хіміко-технологічний університет" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «09» вересня 2022 року, протокол №51,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 19 арк.

Ректор Костянтин СУХИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11201832 996892
Чупринка Катерина Олегівна 053055 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0329938 Фінанси і кредит 146,500

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10579636 975143
Марченко Катерина Євгенівна 010230 E22 02.03.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0360774 Менеджмент 157,000

2 10526118 975143
Пікалова Ірина Сергіївна 004485 E22 01.02.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0372343 Менеджмент 154,000

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

101 Екологія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10685458 992829
Гуменна Валентина Віталіївна 020223 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0450957 Екологія 135,000

2 10608595 992829
Клячина Євгенія Дмитрівна 020226 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0273686 Екологія 147,500

3 10685037 992829
Кудряшова Ксенія Олександрівна 020228 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0084745 Екологія 148,000

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10804308 100689
2

Белобрагін Гліб Олександрович 072623 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0352763 Інженерія 
програмного 
забезпечення

154,000

2 10505164 100689
2

Воробйов Олександр Олександрович 076505 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0349752 Інженерія 
програмного 
забезпечення

159,000

3 11088283 100689
2

Гаврилов Денис Сергійович 039548 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0215946 Інженерія 
програмного 
забезпечення

142,500

4



4 10481383 100689
2

Іванов Данило Дмитрович 071902 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0360214 Інженерія 
програмного 
забезпечення

132,500

5 10768129 100689
2

Ковальов Арсеній Сергійович 072622 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0329965 Інженерія 
програмного 
забезпечення

184,500

6 10845841 100689
2

Коломоєць Марк Миколайович 068108 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0219586 Інженерія 
програмного 
забезпечення

138,500

7 11164746 100689
2

Паньков Данило Олександрович 084492 E22 07.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0489034 Інженерія 
програмного 
забезпечення

164,000

8 10611061 100689
2

Рудайтес Максим Сергійович 021709 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0058909 Інженерія 
програмного 
забезпечення

140,000

9 10638243 100689
2

Семенов Влад Володимирович 068102 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0285378 Інженерія 
програмного 
забезпечення

155,000

10 10490031 100689
2

Семілетов Андрій Віталійович 076513 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0350041 Інженерія 
програмного 
забезпечення

133,500

11 10551411 100689
2

Щербіна Денис Олександрович 072709 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0353827 Інженерія 
програмного 
забезпечення

150,500

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10554997 978454
Воронянський Давид Володимирович 076518 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0349780 Комп'ютерні 
науки

128,000

2 10623037 978454
Кузьменко Ігор Вячеславович 036912 E22 28.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0288548 Комп'ютерні 
науки

127,000

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10548049 970956
Антонов Богдан Миколайович 044471 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0383842 Комп'ютерна 
інженерія

125,000

2 10900030 970956
Горб Станіслав Віталійович 070741 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0324093 Комп'ютерна 
інженерія

139,000

3 10887627 970956
Гордієнко Родіон Володимирович 059262 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0215362 Комп'ютерна 
інженерія

138,500

7



4 10953467 970956
Канцер Кирило Володимирович 070736 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0343446 Комп'ютерна 
інженерія

134,000

5 10498443 970956
Ковальов Микита Сергійович 072662 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0353225 Комп'ютерна 
інженерія

143,000

6 11048349 970956
Кумпан Денис Іванович 070796 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0344057 Комп'ютерна 
інженерія

129,500

7 10480466 970956
Манько Денис Олегович 044461 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0345462 Комп'ютерна 
інженерія

132,500

8 11169371 970956
Чубенко Єгор Димитрійович 070838 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0343246; 2022р. - 
0339488

Комп'ютерна 
інженерія

139,000

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11253726 989715
Гуня Данило Дмитрович 072604 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0440654 Технології 
машинобудуванн
я

137,000

9



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10637048 100700
6

Донской Богдан Андрійович 032873 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0104808 Галузеве 
машинобудуванн
я

139,500

2 10493065 100700
6

Енгельс Володимир Владиславович 057573 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0316403 Галузеве 
машинобудуванн
я

140,500

10



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11256694 100687
5

Білий Віктор Сергійович 074189 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0485857 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

135,500

11



2 10855384 100687
5

Грицай Костянтин Сергійович 021835 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0020802 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

140,500

3 11256806 100687
5

Фоменко Владислав Олександрович 046269 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0437364 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

135,500

12



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10487596 994525
Дев`ятка Анна Костянтинівна 077246 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0300322 Теплоенергетика 155,000

2 10700013 994525
Ніколенко Владислав Сергійович 077260 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0345077 Теплоенергетика 144,000

13



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11347045 986560

Халява Ігор Миколайович 070883 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0465782 Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

152,500

2 10506009 986560

Чумаченко Владислав Євгенійович 052231 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0341653 Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

126,000

14



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10492601 100686
7

Даниленко Владислав Юрійович 046325 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0348432 Хімічні 
технології та 
інженерія

165,000

15



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10565876 100299
0

Заболотняя Анна Олександрівна 072151 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0390894; 2022р. - 
0256846

Хімічні 
технології та 
інженерія

149,500

2 10717000 100299
0

Нечитайло Максим Віталійович 082174 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0191587; 2022р. - 
0329786

Хімічні 
технології та 
інженерія

154,000

3 10511954 100299
0

Пасхалова Марія Олександрівна 072155 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0445739 Хімічні 
технології та 
інженерія

148,500

16



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

162 Біотехнології та біоінженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10507044 983527
Волошина Діана Романівна 071107 E22 04.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0360850 Біотехнології та 
біоінженерія

128,000

2 10478696 983527
Карпикова Софія Вікторівна 071111 E22 04.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0361173; 2021р. - 
0361339

Біотехнології та 
біоінженерія

140,000

3 10849844 983527
Коваленко Яна Олександрівна 071108 E22 04.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0286364 Біотехнології та 
біоінженерія

134,000

17



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 155-К/с

186 Видавництво та поліграфія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10693803 100522
7

Жеребятніков Владислав Юрійович 000076 X22 18.01.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0222532 Видавництво та 
поліграфія

167,000

2 11381593 100522
7

Захаров Станіслав Віталійович 070709 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0324085 Видавництво та 
поліграфія

138,500

3 11343924 100522
7

Костенко Вікторія Олександрівна 008310 X22 23.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0485962 Видавництво та 
поліграфія

135,500

18



4 11017407 100522
7

Погосян Левон Самвелович 000217 X22 18.01.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0444899 Видавництво та 
поліграфія

133,000

5 11165220 100522
7

216-4273075 Анжеліка Вячеславівна 000082 X22 18.01.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0483649 Видавництво та 
поліграфія

139,500

6 10696609 100522
7

Туголуков Дмитро Русланович 000219 X22 18.01.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0337657 Видавництво та 
поліграфія

132,500
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