
  

Рішення Приймальної комісії 

від 26.07.2017 року 

 

1. Про анулювання сільського коефіцієнта у вступників, які не подали Довідки 

про реєстрацію місця проживання особи, що видані відповідно до додаток №13 

до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ від 

02.03.2017 року №207. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

25, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Видалити позначки сільського коефіцієнту 1,02 у заявах вступників 

Вітник Б.А., Мусій Т.М., Нарсєєва О.О., Яник В.В. 

2) Повідомити вступників Вітник Б.А., Мусій Т.М., Нарсєєву О.О., Яника В.В. 

про видалення раніше встановленої позначки сільського коефіцієнту 1,02 у 

їхніх заявах електронною поштою. 

 

2. Про вступника Максюта Олексій Олександрович. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

25, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Відповідно до пункту 5 розділу ІV Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13.10.2016 № 1236 зі змінами, Максюта Олексій 

Олександрович як інвалід дитинства до 18 років має право на спеціальні умови 

для здобуття вищої освіти за державним замовленням (зокрема на переведення 

на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Умовами 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році). 

2) Відповідно до пункту 1 розділу VІ Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13.10.2016 № 1236 зі змінами, Максюта Олексій 

Олександрович як інвалід дитинства до 18 років повинен подавати заяву тільки 

в електронній формі. 

3) Відповідно до пункту 8 розділу VІ Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13.10.2016 № 1236 зі змінами, Максюта Олексій 

Олександрович для засвідчення спеціальних умов для здобуття вищої освіти за 

державним замовленням як інвалід дитинства до 18 років повинен подавати 

копії документів, що засвідчують інвалідність дитинства до 18 років, одночасно 

із виконанням вимоги для зарахування (поданням оригіналів документів). 

4) Про прийняте рішення повідомити Максюту Ірину Олександрівну в 

письмовій формі за адресою, яка зазначена в заяві. 

 



  

3. Про результати складання вступниками вступного іспиту з хімї на повної 

загальної середньої освіти. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Інформацію взяти до уваги. 

 

4. Про закриття журналів реєстрації заяв абітурієнтів за спеціальностями 

Медицина, Педіатрія, Стоматологія, Фармація, промислова фармація (денна 

форма навчання), Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання), 

Фізична терапія, ерготерапія на повної загальної середньої освіти. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

25, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Закрити книги реєстрації вступників за спеціальностями Медицина, 

Стоматологія, Фармація денна форма навчання, Фармація, промислова 

фармація заочна форма навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст. 

 

5. Про вступників Гаврилюк Василь Мирославович, Федюк Олег Ігорович, 

Дзицюк Вадим Васильович. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

25, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Дозволити вступникам Гаврилюку Василю Мирославовичу, Федюку Олегу 

Ігоровичу, Дзицюку Вадиму Васильовичу здачу фахового випробування 

28.07.2017 року (І зміна) згідно розкладу після пред’явлення військового квитка 

або посвідчення про прописку або вияснення ними обставин зволікання із 

пред’явлення вищеназваних документів у військово-мобілізаційному підрозділі 

університету. 

 

6. Про затвердження рішення про допуск до участі в конкурсному відборі 

вступників, які подали заяви в період з 20.07.2017 року по 24.07.2017 року. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

25, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Нижчеперерахованих вступників допустити до конкурсного відбору: 
 

Список вступників, які подали заяви і копії документів у період з 25 по 26 

липня 2017 року та допущені до участі  у конкурсному відборі 

 (рішення приймальної комісії від 26.07.2017 р., протокол № 21) 

 
Медичний факультет 



  

спеціальність Медицина  

ступінь магістр 

на основі повної загальної середньої освіти 

(термін навчання – 6 років)  
 

1) за загальним конкурсом (подали заяву у паперовій формі у зв’язку з 

відсутністю можливості створити особистий електронний кабінет: 

1.  Крижановський Мерілл Сергійович  2/4 

 

Медичний коледж  

спеціальність Стоматологія 

спеціалізація Стоматологія ортопедична  

на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) 

(термін навчання – 2 роки) 
 

1) за загальним конкурсом (за результатами вступних екзаменів): 

1.  Лесів Святослав Іванович  32/52 

 Перелік вступників, які подали електронні заяви і допущені до конкурсу 

додаються. 

 
 

 


