
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 «10» вересня 2022 року №158-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 «10» вересня 2022 року, протокол №52,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 20 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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

075 Маркетинг Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10855761 991378
Сидорчук Олександр Ігорович 051657 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0389246 Маркетинг 112,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10491002 100689
2

Євтушенко Євген Юрійович 071914 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0360127 Інженерія 
програмного 
забезпечення

113,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10801560 105009
3

Субота Богдан Володимирович 076514 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0350056 Інженерія 
програмного 
забезпечення

133,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 11123991 978454
Мітасов Артур Вячеславович 051898 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0268028 Комп'ютерні 
науки

122,500

2 10475106 978454
216-5797863 Данило Олександрович 042250 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0058195 Комп'ютерні 
науки

117,500

4



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 11301463 970956
Дерко Дмитро Вікторович 051699 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0369996 Комп'ютерна 
інженерія

109,000

2 11062445 970956
Савченко Денис Леонідович 070837 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0386515 Комп'ютерна 
інженерія

105,500

3 11401044 970956
Терентьєва Валерія Русланівна 070834 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0324100 Комп'ютерна 
інженерія

142,500

5



4 10491777 970956
Шевченко Максим Вадимович 039552 E22 28.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0289897 Комп'ютерна 
інженерія

106,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10481500 105009
1

Кобець Микита Сергійович 059260 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0356873 Комп'ютерна 
інженерія

125,000

2 10585754 105009
1

Перерва Денис Вадимович 070788 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0342148 Комп'ютерна 
інженерія

120,000

7



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10963093 105009
2

Абдулін Максим Дамірович 072651 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0026215 Технології 
машинобудуван
ня

121,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10511825 100700
6

Клімов Денис Олександрович 057577 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0316993 Галузеве 
машинобудуван
ня

119,000

2 10508029 100700
6

Сиротюк Давид Вячеславович 070518 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0027766 Галузеве 
машинобудуван
ня

108,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10510315 104973
3

Кучер Дмитро Вікторович 077254 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0296900 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

120,000

10



2 10745178 104973
3

Ткаченко Дмитро Сергійович 077258 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0299138 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

140,500

11



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10481793 994525
Клімас Дмитро Юрійович 077251 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0296088 Теплоенергетика 101,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10794439 104981
0

Омельченко Іван Вікторович 072673 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0209792 Теплоенергетика 105,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

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

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 10499402 105026
4

Драганчук Ростислав Дмитрович 070877 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0360460 Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
технології

121,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10560981 100299
0

Романченко Ірина Юріївна 072149 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0456038 Хімічні 
технології та 
інженерія

134,500

2 11342431 100299
0

Самодай Данило Олександрович 072150 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0482220 Хімічні 
технології та 
інженерія

147,500

3 11355780 100299
0

Філоненко Олександра Андріївна 072146 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0361475; 2022р. - 
0485955

Хімічні 
технології та 
інженерія

144,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

162 Біотехнології та біоінженерія Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10509971 983527
Погарська Мирослава Олександрівна 071106 E22 04.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0361218 Біотехнології та 
біоінженерія

105,000

2 10511534 983527
Сидорук Ксенія Дмитрівна 071103 E22 04.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0361268 Біотехнології та 
біоінженерія

119,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

162 Біотехнології та біоінженерія Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10538348 104916
4

Сирота Валерій Михайлович 071121 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0361277 Біотехнології та 
біоінженерія

159,000

2 11254685 104916
4

Цикридзе Анастасія Володимирівна 071122 E22 04.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0361297 Біотехнології та 
біоінженерія

122,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

186 Видавництво та поліграфія Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10781315 104967
1

Безрукавий Ростислав Костянтинович 000075 X22 18.01.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2019р. - 0082758 Видавництво та 
поліграфія

116,500

18



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 158-К/с

226 Фармація, промислова фармація Державна Бакалавр Денна 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/ 

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 10541161 105246
0

Колчина Аліна Володимирівна 073236 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0082723 Фармація, 
промислова 
фармація

129,000

2 10702462 105246
0

216-6297375 Олександра Павлівна 066060 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

158,000

3 10473875 105246
0

Ліхушина Марина Євгеніївна 073235 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0080268 Фармація, 
промислова 
фармація

177,500

19



4 10510195 105246
0

216-6183128 Анастасія Максимівна 073234 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0214790 Фармація, 
промислова 
фармація

137,500

5 10500795 105246
0

Мухамедханова Богдана Рафісовна 066056 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0080469 Фармація, 
промислова 
фармація

107,500

6 10645098 105246
0

216-6126660 Валерія Леонідівна 066053 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

137,500

7 10714849 105246
0

216-6176788 Софія В`ячеславівна 066055 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

142,500

20


