ПРОТОКОЛ № 20
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 05 серпня 2017 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до приймальної комісії.
2. Інформація про виконання вступниками вимог щодо зарахування.
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 04.08.2017 № 1/9-430. У листі зазначено, зарахування вступників за державним або
регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 год. 7 серпня 2017 року. Накази
про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та
оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті
вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих. У разі виникнення будь-яких
непередбачуваних обставин вищі навчальні заклади можуть самостійно оформити накази
з наступним внесенням до ЄДЕБО.
Листом рекомендовано створити для кожної конкурсної пропозиції реєстри осіб, які
можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення. Реєстри
підлягають оприлюдненню на стендах приймальних комісій ВНЗ та веб-сайтах навчальних
закладів, їх зміст повинен систематично актуалізуватись.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної
середньої освіти (відповідно до Умов прийому) проводиться не пізніше 18 серпня і
здійснюється в межах кожної конкурсної пропозиції окремо.
Після виконання процедури переведення на вакантні місця державного,
регіонального замовлення осіб вищі навчальні заклади повинні негайно (до 19 серпня 2017
року включно) надіслати державному замовнику (у МОН поштою та електронним листом
на адресу: v_kashperskyy@mon.gov.ua) інформацію про невикористані після цього місця
державного замовлення, що вважаються надалі нерозмішеними в даному вищому
навчальному закладі. Вищий навчальний заклад повідомляє державного замовника про їх
кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії надав інформацію
щодо прийому оригіналів документів необхідних для вступу від абітурієнтів станом на
05.08.2017 р.:
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
(освітній ступінь)
МЕДИЦИНА
(магістр на основі ПЗСО)

ФОРМА
НАВЧАННЯ
бюджет
контракт

ОБСЯГИ
ПРИЙОМУ
215
185

ПОДАНО
ОРИГІНАЛІВ
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71
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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
ПРОМИСЛОВА
класу
ФАРМАЦІЯ
(на І курс)
(магістр)
ФАРМАЦІЯ
(магістр)

на ІІ-й
курс

ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА
ФАРМАЦІЯ
(молодший спеціаліст)

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

4
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1
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контракт
контракт
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2
24
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8
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1
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4
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8

80

33
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17

60

47
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контракт
контракт
Денна
(контракт)
Заочна
(контракт)
Денна
(контракт)
Заочна
(контракт)
Денна
(контракт)
Денна
(контракт)
Заочна
(контракт)

РАЗОМ

558

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Прийнято одноголосно.
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 31 липня по 05 серпня 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

