ПРОТОКОЛ № 14
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 26 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 26.07.2017 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.
1. СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до
приймальної комісії.
1.1.
Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України
від 24.07.2017 № 1/9-403 "Щодо роз'яснень з окремих питань діяльності приймальних
комісій". У листі, зокрема зазначено, що відповідно до п. 11 розділу VI Умов прийому
приймальні комісії розглядають заяви та документи вступників і приймають рішення про
допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального
закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання
результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення
прийому документів. У зв’язку з цим необхідно своєчасно виконати перевірку:
- підстав для допуску до конкурсного відбору;
- правильності застосування сільського коефіцієнту;
- правильності розрахунку конкурсного бала;
- правильності розрахунку середнього бала атестата (за необхідності врегулювати
це питання з навчальним закладом, який першим перевірив/розрахував середній
бал);
- наданого заяві статусу та змінити його в разі необхідності.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
1.2.
Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України
від від 25.07.2017 № 1/9-404 "Щодо документів, які підтверджують право на зарахування
оцінок по 200 балів вступникам за участь у міжнародних олімпіадах". У листі, зокрема
зазначено, що за результатами розгляду заяв, де не підтвердилися підстави для
нарахування 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника як членам
збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, чемпіонам і призерам
Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, Міністерством освіти і науки
України будуть внесені наступні зміни:
- для всіх заяв, які не отримали відмову, буде знято підстави дія нарахування 200
балів та перераховано конкурсний бал;
- для всіх заяв, що вже зареєстровані НЗ та які отримали відмову, буде знято
підстави для нарахування 200 балів та перераховано конкурсний бал. Заява буде
повернута в статус «Зареєстровано у вищому навчальному закладі». Кожен вищий
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навчальний заклад отримає відповідний лист з переліком номерів заяв, що були
змінені, на адресу електронної пошти адміністратора ЄДЕБО у ВНЗ;
- для відповідних вступників буде заблоковано реєстрацію нових заяв з підставами
для нарахування 200 балів. Кожен вступник отримає відповідний лист на адресу
електронної пошти, на яку зареєстрований особистий електронний кабінет
вступника.
Крім того, в листі зазначено, що з метою забезпечення участі вступників у
конкурсному відборі їм надається можливість подання протягом 25-26.07.2017 заяв у
паперовому вигляді в обрані ВНЗ незалежно від наявності зареєстрованого особистого
електронного кабінету вступника.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
1.3. Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України
від від 25.07.2017 № 1/9-406 "Щодо роз'яснень з окремих питань діяльності приймальних
комісій". У листі, зокрема зазначено, що приймальна комісія розглядає заяви та документи
вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на
навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації
заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше
наступного дня після завершення прийому документів.
МОН України вимагає забезпечити ухвалення і внесення до ЄДЕБО рішень щодо
допуску до конкурсного відбору або відмови в ньому (у разі наявності передбачених
законодавством підстав) у встановлені Умовами прийому строки, але не пізніше 10 год. 00
хв. 26 липня 2017 року для заяв, які були подані вступниками до 23 липня 2017 року
включно.
Також МОН України просить забезпечити неухільне дотримання вимоги Умов
прийому щодо оприлюднення рішень приймальної комісії оприлюднюються на
офіційному веб-сайті в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття
відповідного рішення.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
1.4. Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОЗ України
від 25.07.2017 № 08.1-30/19984. Згідно листа, приймальній комісії необхідно до 26.07.2017
року до 17-00 надати до Відділу освіти і науки МОЗ України інформацію про хід вступної
кампанії.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва. Відповідальному секретарю
забезпечити подання відповідної інформації до МОЗ.
Прийнято одноголосно
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2. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на
26.07.2017 р. до БДМУ та його коледжів.
Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід
прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом на 26 липня 2017 року

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
(освітній ступінь)
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,
ПРОМИСЛОВА
ФАРМАЦІЯ
(магістр)

Після 11-го класу
(на І курс)

ФАРМАЦІЯ
(магістр)

на ІІ-й
курс

ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА
ФАРМАЦІЯ
(молодший спеціаліст)

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

ФОРМА
НАВЧАННЯ
бюджет
контракт
контракт

ОБСЯГИ
ПРИЙОМУ
215
185

ПОДАНО
ЗАЯВ

100

169

бюджет
контракт
контракт

4
106

1071

24

13

контракт
контракт
контракт
контракт
контракт

10
80
45
45

4
45
84
39

30

173

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

3891

4
688
106
120

180

45

25

80

139

30

132

60

65

30

15
6733

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Прийнято одноголосно
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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 25 по 26 липня 2017 р. (списки
абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до конкурсу 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

