
Увага!!! Наявні вакантні місця державного замовлення! 
 

 На спеціальність 221 Стоматологія подано 9  оригіналів документів на 10 місць державного 
замовлення. Наявне 1 вакантне місце державного замовлення за спеціальністю 221 Стоматологія на 
загальних умовах. 

На спеціальність 222 Медицина подано 264  оригінали документів на 300 місць державного 
замовлення. Наявні 36 вакантних місць державного замовлення за спеціальністю 222 Медицина на 
загальних умовах. 
 На спеціальність 228 Педіатрія подано 35 оригіналів документів на 43 місця державного 
замовлення. Наявні 8 вакантних місць державного замовлення за спеціальністю 228 Педіатрія на 
загальних умовах. 
  

 Претендувати на вакантні місця державного замовлення можуть лише особи, які зараховані на 
навчання на відповідну конкурсну пропозицію за кошти фізичних, юридичних осіб і не отримували 
рекомендації до зарахування на місця державного замовлення. Конкурсний бал на спеціальність 221 
Стоматологія повинен бути менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до 
зарахування на місця державного замовлення (195,33) не більше, ніж на 10 балів (185,33). Конкурсний бал 
на спеціальність 222 Медицина повинен бути менший від мінімального, який дозволив отримати 
рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення (173,747) не більше, ніж на 10 балів 
(163,747). Конкурсний бал на спеціальність 228 Педіатрія повинен бути менший від мінімального, який 
дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення (151,98) не більше, 
ніж на 10 балів (141,98). Категорії вступників і порядок переведення визначені розділом XІI Умов 
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році. 

 Реєстр осіб, які можуть претендувати  на переведення на вакантні місця державного замовлення 
за спеціальністю 221 Стоматологія: станом на 07.08.2018  року – претендентів немає. 

 Реєстр осіб, які можуть претендувати  на переведення на вакантні місця державного замовлення 
за спеціальністю 222 Медицина: станом на 07.08.2018  року: 

 

Мартинюк Наталія Анатоліївна 168,81 Дитина учасника бойових дій 
 

 Реєстр осіб, які можуть претендувати  на переведення на вакантні місця державного замовлення 
за спеціальністю 228 Педіатрія: станом на 07.08.2018  року – претендентів немає. 


