
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 №161-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 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 8 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 
№ 161-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/ 

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 10980296 987643
Гриценко Альона Олександрівна 010436 ЗБ 24.06.1999 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0215831 Івент-
менеджмент

152,000

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 
№ 161-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/ 

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 10699485 105614
4

216-8094600 Тетяна Миколаївна 902325 ЗB 29.06.2001 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Економіка 160,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 161-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/ 

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 10695388 989525

Жушман Аліна Сергіївна 032859 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0201538 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

102,500

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 
№ 161-К/с

122 Комп'ютерні науки 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/ 

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 10545441 101776
5

Данилко Євгенія Костянтинівна 000300 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0213592 Комп'ютерні 
науки

144,500

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 
№ 161-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/ 

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 10616390 976482
Чеберко Яна Миколаївна 014476 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0181997 Хімічні 
технології та 
інженерія

104,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 161-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/ 

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 11129035 101776
3

Заскока Анастасія Романівна 019699 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0311953 Харчові 
технології

122,500

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 
№ 161-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/ 

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 10478301 990741
Асланова Сабіна Веісівна 039081 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0190608; 2020р. - 
0244056

Фармація, 
промислова 
фармація

114,000

2 11235915 990741
Буря Роза Миколаївна 005929 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0443042 Фармація, 
промислова 
фармація

136,500

3 10701433 990741
Кішінська Тетяна Володимирівна 031741 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0314477 Фармація, 
промислова 
фармація

138,500

7



4 10715759 990741
Кравченко Дар`я Олександрівна 015598 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0272306 Фармація, 
промислова 
фармація

148,500

5 10489571 990741
Левченко Крістіна Владиславівна 032332 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0305841 Фармація, 
промислова 
фармація

138,000

6 10712922 990741
216-6917064 Анастасія Сергіївна 015605 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

Фармація, 
промислова 
фармація

155,000

7 10860946 990741
Шостак Людмила Нурулловна 25970114 AH 24.02.2005 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0441315 Фармація, 
промислова 
фармація

162,500

8


