ПРОТОКОЛ № 10
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 14 липня 2017 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до приймальної
комісії.
2. Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 14.07.2017 р. до
БДМУ та його коледжів
3. Про допуск абітурієнтів до конкурсу за рейтингом суми балів сертифікату
УЦОЯО та додатку до документу про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.
4. Допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
1 СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до
приймальної комісії.
Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України
№1/9-393 від 14.07.2017 р. «Щодо прийому документів». У листі зазначено, що у
зв’язку з виникненням технічних помилок час реєстрації заяв на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової
загальної середньої освіти та враховуючи завершення терміну прийому документів
даної категорії вступників 14 липня 2017 року, МОН України дозволяє допускати
вступників цієї категорії до складання вступних іспитів, з подальшим внесенням
інформації стосовно них до ЄДЕБО до 22 липня включно.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
2. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на
14.07.2017 р. до БДМУ та його коледжів.
Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про
хід прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом на 14 липня 2017
року (таблиця):
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Таблиця 1
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ФІНАНСУВАННЯ

МЕДИЦИНА
(магістр на основі ПЗСО)
МЕДИЦИНА на 2 курс
(магістр на основі молодшого спеціаліста)
СТОМАТОЛОГІЯ
(магістр на основі ПЗСО)
СТОМАТОЛОГІЯ на 2 курс
(магістр на основі молодшого спеціаліста)
Магістр
МЕДСЕСТРИНСТВО
Бакалавр
Після 11-го класу
МЕДСЕСТРИНСТВО
(молодший спеціаліст)
Після 9-го класу
ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ та
ЛІКУВАННЯ (бакалавр)
ФАРМАЦІЯ,
Після 11-го класу
ПРОМИСЛОВА
(на І курс)
ФАРМАЦІЯ
(магістр)
ФАРМАЦІЯ,
на ІІ-й
ПРОМИСЛОВА
курс
ФАРМАЦІЯ
на V-й курс
(магістр)
Після 11-го класу
ФАРМАЦІЯ
Після 9-го класу
(молодший спеціаліст)
Після 11-го класу
РАЗОМ

бюджет
контракт

ОБСЯГИ
ПОДАНО
ПРИЙОМУ
ЗАЯВ
215
2
185

контракт

100

89

бюджет
контракт

4
106

1

контракт

24

7

контракт
контракт
контракт
контракт

10
80
45
45

2
30
6
39

контракт

30

0

Денна (бюджет)
Денна (контракт)

4
106

1

Заочна (контракт)

120

0

Денна (контракт)
Заочна (контракт)

45
80

15
61

Заочна (контракт)

10

0

Денна (контракт)
Денна (контракт)
Заочна (контракт)

30
60
30

21
66
5
345

3. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до конкурсу за рейтингом суми балів
сертифікату УЦОЯО.
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи
абітурієнтів, які надали документи до приймальної комісії станом з 12 по 14 липня
2017 р. (списки абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються –
додаток 1). Відповідальний секретар наголосив, що станом на 14 липня до конкурсу
допускаються особові справи абітурієнтів, які подали заяви у паперовій формі. На
поточну дату в ЄДЕБО зареєстровано понад 1400 електронних заяв, однак обробити
ці заяви не виявляється можливим через неналежне функціонування Єдиної бази
(обмежений доступ до бази, неможливість друку заяви, в окремих заявах
абітурієнтів відсутні відомості щодо результатів складання ЗНО, неправильно
розрахований системою конкурсний бал – середній бал атестату про повну загальну
середню освіту у 12-бальній шкалі, відсутня можливість перегляду скан-копії
довідки про реєстрацію місця проживання і, відповідно, підтвердження права
вступника на користування сільським коефіцієнтом тощо).
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УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома. Допустити до вступних випробувань осіб
зазначених в додатку до протоколу відповідно до визначених категорій вступу.
Списки абітурієнтів затвердити.
4. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи
абітурієнтів, які надали документи до приймальної комісії станом з 13 по 14 липня
2017 р. (списки абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються –
додаток 2).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до вступних випробувань осіб зазначених в додатку до протоколу
відповідно до визначених категорій вступу. Списки абітурієнтів затвердити.
Прийнято одноголосно
Голова приймальної комісії,
ректор університету

Т.М. Бойчук

Відповідальний секретар

В.М. Ходоровський

