ПРОТОКОЛ № 12
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 21 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 21.07.2017 р. до БДМУ
та його коледжів
3. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на навчання до
БДМУ за кошти фізичних та юридичних осіб у 2017 році, які вступають на основі
базової загальної середньої освіти
4. Про допуск абітурієнтів до конкурсу за рейтингом суми балів сертифікату УЦОЯО
та додатку до документу про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
5. Допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
6. Про надання запрошень на навчання іноземним громадянам.
7. Щодо підтвердження права вступника на користування сільським коефіцієнтом.
1. СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до
приймальної комісії.
1.1
Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України
від 18.07.2017 № 1/9-399 «Щодо надання роз’яснень». У листі, зокрема зазначено, що:
- вищі навчальні заклади зможуть до 18 год. 00 хв. 23 липня вносити до ЄДЕБО заяви
вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на основі співбесіди,
вступних іспитів або творчих конкурсів, за умови, що ці заяви були подані у встановлений
строк у паперовій формі (до 20 липня);
- приймальні комісії вищих навчальних закладів для правильного формування
конкурсного бала вступників та підготовки до адресного розміщення державного
замовлення можуть редагувати та уточнювати інформацію в межах поданих до
навчального закладу та зареєстрованих ним заяв:
- щодо сільського коефіцієнту, зокрема з урахуванням поданих вступником
особисто або засобами електронного зв’язку уточнених документів щодо місця
його реєстрації;
- щодо середнього бала додатка до документу про повну загальну середню освіту на підставі власного перерахунку;
- щодо зміни статусу заяви, включаючи повернення до попереднього статусу.
- додатковий бал призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2016 року з базових предметів, призерам III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів
Малої академії наук України 2017 або 2016 року встановлюється ЄДЕБО на підставі
інформації МОН.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
1.2 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа Голови
Закарпатської обласної державної адміністрації від 18.07.2017 № 06.30/1561.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Прийнято одноголосно

2

1.3 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа Департаменту
освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19.07.2017 № 01-32/1831.
Департамент просить надати до 08.08.2017 результати зарахування вступників за рахунок
коштів державного замовлення за формами, що додаються
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва. Відповідальному секретарю надати до
Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 08.08.2017
результати зарахування вступників за рахунок коштів державного замовлення.
2. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на
21.07.2017 р. до БДМУ та його коледжів.
Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід
прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом на 15-00 21 липня 2017 року
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ФІНАНСУВАННЯ

ОБСЯГИ
ПРИЙОМУ

ПОДАНО
ЗАЯВ

МЕДИЦИНА
(магістр на основі ПЗСО)

бюджет
контракт

215
185

3358

МЕДИЦИНА на 2 курс
(магістр на основі молодшого спеціаліста)

контракт

100

159

СТОМАТОЛОГІЯ
(магістр на основі ПЗСО)

бюджет
контракт

4
106

828

СТОМАТОЛОГІЯ на 2 курс
(магістр на основі молодшого спеціаліста)

контракт

24

12

контракт
контракт
контракт
контракт

10
80
45
45

4
42
62
39

контракт

30

119

Денна (бюджет)
Денна (контракт)

4
106

543

Заочна (контракт)

120

116

на ІІ-й
курс

Денна (контракт)
Заочна (контракт)

45
80

22
131

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

114
66
7

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

5671

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Прийнято одноголосно
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3. СЛУХАЛИ: Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування
на навчання до БДМУ за кошти фізичних та юридичних осіб у 2017 році, які вступають на
основі базової загальної середньої освіти.
Відповідальний секретар оголосив списки абітурієнтів, рекомендованих до
зарахування на навчання до БДМУ за кошти фізичних та юридичних осіб у 2017 році (на
основі базової загальної середньої освіти), які успішно склали вступні екзамени, зокрема:
226 «Фармація, промислова фармація» – 49 осіб
223 «Медсестринство» – 29 осіб
Списки осіб, рекомендованих до зарахування, додаються (додатки 1,2)
УХВАЛИЛИ: Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на
навчання до БДМУ за кошти фізичних та юридичних осіб у 2017 році, які вступають на основі

базової загальної середньої освіти.
Прийнято одноголосно
4. 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 19 по 21 липня 2017 р. (списки
абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються – додаток 3).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до конкурсу осіб, зазначених в додатку до протоколу відповідно до
визначених категорій вступу. Списки та результати перевірки достовірності поданих
абітурієнтами документів затвердити.
Прийнято одноголосно
5. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи абітурієнтів,
які надали документи до приймальної комісії станом з 19 по 21 липня 2017 р. (списки
абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються – додаток 4).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до вступних випробувань осіб зазначених в додатку до протоколу
відповідно до визначених категорій вступу. Списки абітурієнтів затвердити.
Прийнято одноголосно
6 СЛУХАЛИ: Про надання запрошень на навчання іноземним громадянам
Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх зі змістом
документів іноземних громадян, які надійшли до міжнародного відділу БДМУ та витягами
з протоколів відбіркової комісії щодо видачі запрошень на навчання.
Документи були розглянуті відбірковою комісією. На підставі розгляду документів
відбірковою
комісією
рекомендовано
видати
запрошення
на
навчання
наступним громадянам Індії:
1. Дхейдж Самікша Рамеш;
2. Бехера Шубхранта Кумар;
3. Девалапаллі Шрутхі;
4. Ядав Аюші;
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громадянам Єгипту:
5. Абделхамед Алі Яссер Алі Ельшік;
6. Елиамани Фатма Абделвахаб Махмуд Ахмед.
УХВАЛИЛИ: Затвердити видачу запрошень на навчання встановленого зразка
наступним громадянам Індії:
1. Дхейдж Самікша Рамеш;
2. Бехера Шубхранта Кумар;
3. Девалапаллі Шрутхі;
4. Ядав Аюші;
громадянам Єгипту:
5. Абделхамед Алі Яссер Алі Ельшік;
6. Елиамани Фатма Абделвахаб Махмуд Ахмед.
Прийнято одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: Щодо підтвердження права вступника на користування сільським
коефіцієнтом.
Відповідальний секретар приймальної комісії поінформував присутніх, що станом
на 21.07.2017 в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 220 заявам вступників
встановлено статус «Затримано». Надання такого статусу пов’язано із перевіркою прав
вступника на користування сільським коефіцієнтом.
Абзацом 13 пункту 5 розділу VII Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2017 році та Правил прийому до БДМУ в 2017 році сільський коефіцієнт
дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну
загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених
пунктів сільської місцевості, у рік вступу.
Листом МОН України від 22.06.2017 № 1/9-346 "Щодо формування конкурсного
балу з урахуванням сільського коефіцієнту" доведено, що документом, який підтверджує
право вступника на користування сільським коефіцієнтом є Довідка про реєстрацію місця
проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207.
В Інформаційних матеріалах щодо документів осіб, які мають право на спеціальні
умови участі у конкурсному відборі при вступі до вищих навчальних закладів України для
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, доведених листом МОН
України від 22.06.2017 № 1/11-6056, зазначено, що довідка про місце проживання дійсна,
якщо особа проживає у селі не менше одного року.
Станом на 21 липня 2017 року в Єдиній базі навчальним закладом затримано низку
заяв абітурієнтів, в довідках яких реєстрація місця проживання в сільському населеному
пункті становить менше року.
В обговорені питання взяли участь ректор університету проф. Бойчук Т.М.,
заступник відповідального секретаря доц. Глубоченко В.Г., юрисконсульт Семків В.Б.
УХВАЛИЛИ:
Перевірку та підтвердження права вступника на користування сільським
коефіцієнтом здійснювати у суворій відповідності до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2017 році, Правил прийому до БДМУ в 2017 році та
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спеціального нормативного акту - листа МОН України від 22.06.2017 № 1/9-346 "Щодо
формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту".
Прийнято одноголосно.

Голова приймальної комісії,
ректор університету

Т.М. Бойчук

Відповідальний секретар

В.М. Ходоровський

