
                                                                                                      Додаток №___ 
 до протоколу  
 від __________2022 р. №___ 

 
 

Рекомендації відбіркової комісії Сумської 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 – 60; 
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 Сумській 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 Вороніна Вікторія Олександрівна 133,500  
2 Глазько Іван Федорович 141,000  
3 Іваніна Надія Володимирівна 154,000  
4 Колєнова Анна Олександрівна 128,000  
5 Колєнова Марія Олександрівна 139,000  
6 Коляда Андрій Вадимович 179,000  
7 Копиця Поліна Юріївна 145,000  
8 Котлярова Ангеліна Олександрівна 128,500  
9 Лантух Дар’я Олександрівна 171,000  
10 Марченко Катерина Сергіївна 117,000  
11 Міщенко Маргарита Русланівна 140,000  
12 Московченко Христина Русланівна 115,500  
13 Смолова Алла Вікторівна 160,000  
14 Харченко Владислав Анатолійович 137,500  
15 Шишка Маргарита Валентинівна 176,500  

 

Голова відбіркової комісії  
Сумської філії НУХТ _______________ Тетяна ДЕНИСЕНКО 

підпис 
               Відповідальний секретар  
               відбіркової комісії _______________ Марина ЗАУГОЛЬНІКОВА 

підпис 
  
                      08.09.2022 р.  

  Дата 
 



                                                                                                      Додаток №___ 
 до протоколу  
 від __________2022 р. №___ 

 
 

Рекомендації відбіркової комісії Сумської 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 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 35; 
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 Сумській 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 Баранник Владислав Сергійович 144,500  
2 Гуйва Олександр Віталійович 119,00  
3 Данілов Ілля Миколайович 142,500  
4 Іченець Максим Олегович 136,500  
5 Луценко Сергій Миколайович 143,000  
6 Моргунов Андрій Юрійович 125,500  
7 Мурай Дмитро Віталійович 136,500  
8 Рогачов Іван Сергійович 116,00  
9 Суровцев Артем Сергійович 144,000  
10 Сухоножкін Максим Анатолійович 131,500  

 

Голова відбіркової комісії  
Сумської філії НУХТ _______________ Тетяна ДЕНИСЕНКО 

підпис 
               Відповідальний секретар  
               відбіркової комісії _______________ Марина ЗАУГОЛЬНІКОВА 

підпис 
  
                      08.09.2022 р.  

  дата 
 


