ПРОТОКОЛ № 11
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 18 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 18.07.2017 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 (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
4. Допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
1 СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до
приймальної комісії.
1.1
Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України
від 14.07.2017 № 1/9-395 «Щодо Умов прийому». У листі зазначено, що у зв’язку із
запровадженням нового програмного забезпечення з посиленими вимогами до
ідентифікації вступників, мають місце окремі випадки відмови в реєстрації електронних
кабінетів, пов’язані з іншими розбіжностями в реєстраційних даних. У такому разі з
15 липня 2017 року вступник може подати заяву та документи в паперовій формі, якщо в
присутності представника приймальної комісії вищого навчального закладу буде
перевірена неможливість створення електронного кабінету вступника. За результатами
робочого дня приймальна комісія вищого навчального закладу надсилає до ДП
«Інфоресурс» таблицю у форматі MS Excel за формою встановленою додатком до цього.
Відповідальний секретар зазначив, що станом на 18 липня така категорія абітурієнтів
безпосередньо до приймальної комісії університету не зверталася, однак були численні
телефонні дзвінки щодо неможливості подання заяви зі створеного електронного кабінету
вступника.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
1.2 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом інформації,
оприлюдненої
17.07.2017
року
на
сайті
ДП
«Інфоресурс»
(https://www.inforesurs.gov.ua/news/289-schodo-anulyuvannya-okremih-zayavvstupnikv.html) – «Щодо анулювання окремих заяв вступників». Згідно цієї інформації в
Єдиній державні електронній базі з питань освіти анульовані заяви, подані в електронній
формі, у яких відображалась не вся інформація, необхідна для їх розгляду навчальним
закладом (відсутній конкурсний бал).
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Прийнято одноголосно
1.3 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом інформації,
оприлюдненої
18.07.2017
року
на
сайті
ДП
«Інфоресурс»
(https://www.inforesurs.gov.ua/news/291-osnovn-problemi-vstupnoyi-kampanyi-2017-roku-
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vdpovd-na-otriman-zapitannya.html) - «Основні проблеми вступної кампанії 2017 року
(відповіді на отримані запитання)». Зокрема у інформації надані відповіді на такі питання:
Щодо нестабільної роботи ЄДЕБО та проблем зі створення Електронних кабінетів
абітурієнтів
Програмне забезпечення в цілому працездатне, всі основні функції, передбачені
технічним завданням, реалізовані. Водночас, враховуючи те, що строки на впровадження
Програмного забезпечення суттєво обмежені, виникають певні складнощі. Це пов’язано з
тим, що під час повного навантаження на Програмне забезпечення періодично
виявляються окремі недоліки, які неможливо було встановити під час випробувань. Для
організації ефективного взаємозв’язку з користувачами ЄДЕБО в Міністерстві освіти і
науки України та Державному підприємстві «Інфоресурс» забезпечено функціонування
телефонів «гарячої лінії», за якими відповідні фахівці надають консультації, приймають
зауваження та побажання до роботи Програмного забезпечення ЄДЕБО. За
результатами опрацювання отриманих звернень інформація про недоліки передається
розробнику для їх усунення в якомога стислі терміни.
Щодо друку заяв, поданих в електронній формі.
Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
передбачено друк поданої вступником в електронному вигляді заяви при наданні ним
оригіналів документів після отримання рекомендації на зарахування. Друк таких заяв
передбачається реалізувати до 20.07.2017
Щодо дій ПК у разі неправомірності встановлення вступником позначки у заяві на
право скористатися сільським коефіцієнтом.
Планується, що функція видалення неправомірно встановленого сільського
коефіцієнта (СК) із заяви вступника буде доступна вищим навчальним закладам з
18.07.2017. Видаляти СК матиме можливість вищий навчальний заклад, який першим
зареєстрував заяву вступника. Іншим вищим начальним закладам, до яких вступником
також подано заяви, надходитиме повідомлення про видалення СК.
Щодо дій абітурієнта у разі помилкового завантаження до Електронному кабінеті
сканкопії атестату, а не додатку до атестату.
Державним підприємством «Інфоресурс» готуються роз’яснення з цього питання,
які найближчим часом будуть оприлюднені на офіційному сайті підприємства.
Щодо відсутності роз`яснень щодо статусів заяв.
Державним підприємством «Інфоресурс» готуються роз’яснення з цього питання,
які найближчим часом будуть оприлюднені на офіційному сайті підприємства.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
2. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на
18.07.2017 р. до БДМУ та його коледжів.
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Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ФІНАНСУВАННЯ

ОБСЯГИ
ПРИЙОМУ

ПОДАНО
ЗАЯВ

МЕДИЦИНА
(магістр на основі ПЗСО)

бюджет
контракт

215
185

2264

МЕДИЦИНА на 2 курс
(магістр на основі молодшого спеціаліста)

контракт

100

123

СТОМАТОЛОГІЯ
(магістр на основі ПЗСО)

бюджет
контракт

4
106

573

СТОМАТОЛОГІЯ на 2 курс
(магістр на основі молодшого спеціаліста)

контракт

24

9

контракт
контракт
контракт
контракт

10
80
45
45

3
42
40
39

контракт

30

74

Денна (бюджет)
Денна (контракт)

4
106

350

Заочна (контракт)

120

54

на ІІ-й
курс

Денна (контракт)
Заочна (контракт)

45
80

20
104

на V-й курс

Заочна (контракт)

10

0

Після 11-го класу
Після 9-го класу
Після 11-го класу

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

30
60
30

72
66
5

МЕДСЕСТРИНСТВО
МЕДСЕСТРИНСТВО
(молодший спеціаліст)

Магістр
Бакалавр
Після 11-го класу
Після 9-го класу

ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ та
ЛІКУВАННЯ (бакалавр)
ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА
ФАРМАЦІЯ
(магістр)
ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА
ФАРМАЦІЯ
(магістр)
ФАРМАЦІЯ
(молодший спеціаліст)

Після 11-го класу
(на І курс)

РАЗОМ

3838

прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом на 16-00 18 липня 2017 року
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
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 15 по 18 липня 2017 р. (списки
абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються – додаток 1).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до конкурсу осіб, зазначених в додатку до протоколу відповідно до
визначених категорій вступу. Списки та результати перевірки достовірності поданих
абітурієнтами документів затвердити.
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4. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи абітурієнтів,
які надали документи до приймальної комісії станом з 15 по 18 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

