
РІШЕННЯ 

приймальної комісії 

 

1. Перевести:  

1) студента гр. 2-ТНР-29  Качан Максима Романовича на факультет хімічних 

технологій та екології денної форми навчання, яка навчається за кошти фізичних осіб, 

з 01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на конкурсній основі за 

рейтингом успішності за ЗЕС 2019/2020 (62,133 балів) та ЛЕС 2019/2020 (57,4 балів) 

для здобуття ступеня бакалавра. 

2) студента гр. 2-ТНР-29 Крупу Максима Ігоровича на факультет хімічних 

технологій та екології денної форми навчання, який навчається за кошти фізичних 

осіб, з 01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на конкурсній основі за 

рейтингом успішності за ЗЕС 2019/2020 (62,267 балів) та ЛЕС 2019/2020 (65,767 

балів) для здобуття ступеня бакалавра. 

3) студента гр. 3-ТНР-25 Гончаренко Наталію Вікторівну на факультет 

хімічних технологій та екології денної форми навчання, яка навчається за кошти 

фізичних осіб, з 01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на конкурсній 

основі за рейтингом успішності за ЗЕС 2019/2020 (62,567 балів) та ЛЕС 2019/2020 

(80,567 балів) для здобуття ступеня бакалавра. 

4) студента гр. 3-ХДК-31  Мірошник Віра Андріївна на факультет хімічних 

технологій та екології денної форми навчання, яка навчається за кошти фізичних осіб, 

з 01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на конкурсній основі за 

рейтингом успішності за ЗЕС 2019/2020 (51,767 балів) та ЛЕС 2019/2020 (64,1 балів) 

для здобуття ступеня бакалавра. 

5) студента гр. 3-ХДК-31 Семенова Юлія Сергіївна на факультет хімічних 

технологій та екології денної форми навчання, яка навчається за кошти фізичних осіб, 

з 01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на конкурсній основі за 

рейтингом успішності за ЗЕС 2019/2020 (69,167 балів) та ЛЕС 2019/2020 (66,133 

балів) для здобуття ступеня бакалавра. 

6) студента гр. 3-ХДК-31 Стоянова Катерина Ігорівна на факультет хімічних 

технологій та екології денної форми навчання, яка навчається за кошти фізичних осіб, 

з 01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на конкурсній основі за 

рейтингом успішності за ЗЕС 2019/2020 (54,5 балів) та ЛЕС 2019/2020 (70,333 балів) 

для здобуття ступеня бакалавра. 

7) студента гр. 4-ХДК-28 Бойченко Єлизавета Юріївна на факультет хімічних 

технологій та екології денної форми навчання, яка навчається за кошти фізичних осіб, 

з 01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на конкурсній основі за 

рейтингом успішності за ЗЕС 2019/2020 (63,133 балів) та ЛЕС 2019/2020 (79,2 балів) 

для здобуття ступеня бакалавра. 

8) студента гр. 4-ХДК-28 Рудь-Вольга Софія Валеріївна на факультет хімічних 

технологій та екології денної форми навчання, яка навчається за кошти фізичних осіб, 

з 01.09.2020 на вакантне місце державного замовлення на конкурсній основі за 

рейтингом успішності за ЗЕС 2019/2020 (58,467 балів) та ЛЕС 2019/2020 (72,833 

балів) для здобуття ступеня бакалавра. 

 

 

 

 

 

 



2. Поновити студентів на факультет фармації та біотехнології заочної форми 

навчання для здобуття ступеня бакалавра з 01.09.2020 року на контрактній основі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, 

причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1 Бут Кароліна 

Юріївна  

3 курс, факультет Ф та БТ (денна), 

226 фармація, промислова фармація 

(Ф), 2020 р., за академічну 

неуспішність 

226 фармація, промислова 

фармація  

3-Ф-1з  

 

 

 


