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 Додаток №___ 

 до протоколу  

 від _08.09.2022 р. №_36_ 

 

 

 

Рекомендації відбіркової комісії Полтавської філії НУХТ 

про зарахування вступників за заочною формою навчання 

для отримання освітнього ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання 

 

Враховуючи ліцензований обсяг прийому осіб на навчання для отримання освітнього 

ступеня бакалавра за заочною формою: 

за спеціальністю 181 Харчові технології – 50; 

на підставі рейтингових списків вступників, які приймають участь у конкурсі на навчання за 

заочною формою навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра зі скороченим 

строком навчання  на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних і фізичних 

осіб за спеціальністю 181 Харчові технології  встановити прохідний бал 100,000. 

Згідно з Правилами прийому до Національного університету харчових технологій (в т.ч. 

для відокремлених структурних підрозділів) у 2022 році рекомендувати приймальній комісії 

НУХТ зарахувати нижченазваних осіб на навчання за заочною формою для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання у Полтавській філії НУХТ 

на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за спеціальністю 

181 Харчові технології: 

№ 

з.п. 
ПІБ 

Конкурсний 

бал 
Примітки 

1.  Бган Олександр Сергійович 122,000  

2.  Влізько Данило Леонідович 125,500  

3.  Возний Максим Сергійович 134,000  

4.  Гончарова Анастасія Олегівна 124,500  

5.  Домбровська Надія Олегівна 126,000  

6.  Дуєва Маргарита Сергіївна 135,000  

7.  Коротя Вадим Маринович 127,500  

8.  Корсаков Роман Валерійович 115,000  

9.  Костенко Анатолій Вікторович 102,500  

10.  Мельник Олена Олександрівна 145,500  

11.  Павленко Альона Станіславівна 164,000  



12.  Павленко Яна Віталіївна 155,500  

13.  Паламарчук Ельвіра Романівна 119,000  

14.  Полежаєва Наталія Сергіївна 125,000  

15.  Пташник Владислав Віталійович 120,500  

16.  Філіпова Олександра Олексіївна 114,500  

17.  Шевцова Дар`я Павлівна 120,500  

 

за спеціальністю 151   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 

на підставі рейтингових списків вступників, які приймають участь у конкурсі на навчання за 

заочною формою навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра зі скороченим 

строком навчання  на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних і фізичних 

осіб за спеціальністю 151   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

встановити прохідний бал 100,000. 

Згідно з Правилами прийому до Національного університету харчових технологій (в т.ч. 

для відокремлених структурних підрозділів) у 2022 році рекомендувати приймальній комісії 

НУХТ зарахувати нижченазваних осіб на навчання за заочною формою для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання у Полтавській філії НУХТ 

на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за спеціальністю 

151   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: 

№ 

з.п. 
ПІБ 

Конкурсний 

бал 
Примітки 

1.  Антонов Сергій Володимирович 125,500  

2.  Безніс Володимир Миколайович 134,500  

3.  Материнський Ілля Романович 143,000  

4.  Нестеренко Антон Олександрович 141,000  

5.  Олефір Ярослав Іванович 105,500  

6.  Парасунько Максим Вікторович 115,500  

7.  Проценко Олександр Андрійович 125,000  

8.  Федоров Ярослав Володимирович 132,000  

9.  Чайка Олександр Віталійович 139,500  

 

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування; 

на підставі рейтингових списків вступників, які приймають участь у конкурсі на навчання за 

заочною формою навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра зі скороченим 

строком навчання  на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних і фізичних 

осіб за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування  встановити прохідний бал 100,000; 



Згідно з Правилами прийому до Національного університету харчових технологій (в т.ч. 

для відокремлених структурних підрозділів) у 2022 році рекомендувати приймальній комісії 

НУХТ зарахувати нижченазваних осіб на навчання за заочною формою для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання у Полтавській філії НУХТ 

на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за спеціальністю 

133 Галузеве машинобудування: 

№ 

з.п. 
ПІБ 

Конкурсний 

бал 
Примітки 

1.   Горбань Євген Олександрович 146,500  

2.  Коваль Валентин Миколайович 111,500  

3.  Мироненко Борис Русланович 125,000  

 

 

Голова відбіркової комісії  

Полтавської філії НУХТ _______________ Сергій ЯСТРЕБА 
підпис 

               Відповідальний секретар  

               відбіркової комісії _______________ Наталія ВАСИЛЕНКО 
підпис 

  

                ____08.09.2022 р.____  
  дата 

 


