
Реєстр осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця 

державного замовлення 

І. Переведення на вакантні місця осіб, що користуються спеціальними 

умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням 

 

для конкурсної пропозиції  053 Психологія 

(на конкурсній пропозиції мінімальний прохідний бал – (І категорія 

переведення): 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Середній 

бал 

документа 

про освіту 

Відсутність 

рекомендації на 

держзамовлення 

Номер 

пільги у базі 

ЄДЕБО 

1 Адамова Анастасія 

Геннадіївна 

122,298 1 8,4 - 132 – діти 

загиблих 

захисників 

України 

 

для конкурсної пропозиції  014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

(на конкурсній пропозиції мінімальний прохідний бал - _141,372_), 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Середній 

бал 

документа 

про освіту 

Відсутність 

рекомендації на 

держзамовлення 

Номер 

пільги у 

базі 

ЄДЕБО 

 Слива Микита 

Олександрович 

133,518 1 6,9 - 104 – 

дитина-

сирота 

 

ІІ. Переведення на вакантні місця осіб, що вступають на спеціальності, 

зазначені у додатку 4 Умов Прийому 

для конкурсної пропозиції  014.04 Середня освіта (Математика) 

(на конкурсній пропозиції мінімальний прохідний бал - _151,215_), 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Середній 

бал 

документа 

про освіту 

Відсутність 

рекомендації на 

держзамовлення 

Умови 

переведення 

1 Гуща Олег 

Костянтинович 

147,373 3 10 - Спеціальності 

додатку 4 

Умов 

Прийому  

 

 

 

 



для конкурсної пропозиції  014.08 Середня освіта (Фізика) 

(на конкурсній пропозиції мінімальний прохідний бал - _130,362_): 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Середній 

бал 

документа 

про освіту 

Відсутність 

рекомендації на 

держзамовлення 

Умови 

переведення 

1 Вертипорох Ольга 

Олександрівна 

124,291 4 9,2 - Спеціальності 

додатку 4 

Умов 

Прийому  

2 Суботник Олександр 

Володимирович 

122,027 1 8  Спеціальності 

додатку 4 

Умов 

Прийому 
 

для конкурсної пропозиції  105 Прикладна фізика та наноматеріали 

(на конкурсній пропозиції мінімальний прохідний бал - _139,791_): 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритетність 

заяви 

Середній 

бал 

документа 

про освіту 

Відсутність 

рекомендації на 

держзамовлення 

Умови 

переведення 

1 Шалюта Валерій 

Олександрович 

127,397 4 9,4 - Спеціальності 

додатку 4 

Умов 

Прийому  

2 Тацоха Вікторія 

Валентинівна 

126,939 8 8,9  Спеціальності 

додатку 4 

Умов 

Прийому  

3 Буднюк Кирило 

Юрійович 

108,947 1 6,5  Спеціальності 

додатку 4 

Умов 

Прийому  

 

 


