ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 19 січня 2018 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про склад приймальної комісії для набору студентів на перший курс до університету
та його коледжу на 2018-2019 навчальний рік.
2. Вивчення нормативних та інструктивно-інформативних документів щодо діяльності
приймальної комісії.
3. Розподіл та затвердження функціональних обов’язків серед членів приймальної
комісії.
4. Вивчення законодавства України, інших нормативно-правових актів щодо боротьби
з хабарництвом, корупцією, їх запобіганню та кримінальною відповідальністю за
вчинення протизаконних дій.
5. Про надання запрошень іноземним абітурієнтам
1. СЛУХАЛИ:
Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх з наказами ректора
БДМУ професора Бойчука Т.М. №448-Адм від 27 грудня 2017 року «Про склад
приймальної комісії з набору студентів у 2018 р.» та №449-Адм від 27 грудня 2017 року
«Про склад приймальної комісії коледжу унівверситету в 2018 р.»
УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:
Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх зі змістом Умов
прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році, затверджених Наказом
Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265; «Положення про
приймальну комісію Вищого державного навчального закладу України «Буковинський
державний медичний університет», «Правил прийому до Вищого державного навчального
закладу України «Буковинський державний медичний університет» у 2018 році»,
розроблених на основі Умов прийому… та затверджених Вченою радою та ректором
БДМУ 28 грудня 2017 року.
Відповідальний секретар повідомив, що дані «Правила прийому» були оприлюднені
на офіційному веб-сайті приймальної комісії 29 грудня 2017 року відповідно до вимог
МОН.
Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх з наказом
Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1377 «Про затвердження Умов
прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
в 2018 році» та Правилами прийому до коледжу ВДНЗ України «Буковинський державний
медичний університет», розробленими на основі даних Умов та затвердженими Вченою
радою БДМУ 28 грудня 2017 року. Відповідальний секретар повідомив, що дані Правила
були оприлюднені на офіційному веб-сайті приймальної комісії 29 грудня 2017 року
відповідно до вимог МОН.
В обговоренні взяли участь голова приймальної комісії, ректор університету, професор
Т.М.Бойчук, проректор з наукової роботи, професор О.І.Іващук, декан медичного
факультету №2, доцент В.Г.Глубоченко.
УХВАЛИЛИ:
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Інформацію прийняти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно.
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3. СЛУХАЛИ: Розподіл та затвердження функціональних обов’язків серед членів
приймальної комісії (функціональні обов’язки додаються до протоколу).
Відповідальний секретар ознайомив всіх членів приймальної комісії з їхніми
функціональними обов’язками під час прийому студентів до університету в 2018 році.
Виступили: голова приймальної комісії, ректор університету, професор Т.М.Бойчук,
проректор з наукової роботи, професор О.І.Іващук, декан медичного факультету №3,
доцент І.Г.Савка, заступник відповідального секретаря, доцент В.Г.Глубоченко.
Виступаючі наголосили на великій відповідальності кожного члена приймальної
комісії щодо ретельного виконання своїх функціональних обов’язків.
УХВАЛИЛИ: Затвердити функціональні обов’язки членів приймальної комісії і
прийняти їх до керівництва.
Прийнято одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: Вивчення законодавства України, інших нормативно-правових актів
щодо боротьби з хабарництвом, корупцією, їх запобіганню та кримінальною
відповідальністю за вчинення протизаконних дій.
Відповідальний секретар приймальної комісії виклав основний зміст положень
законів України „ Про запобігання корупції”, „Про державну службу”, Указу Президента
України від 09.02.2004 р. №175/200 „Про систему заходів щодо усунення причин та умов,
які сприяють злочинним проявам та корупції” та інших.
Виступили: голова приймальної комісії, ректор університету, професор Т.М.Бойчук,
заступник голови приймальної комісії, проректор з наукової роботи, професор О.І.Іващук,
декан фармацевтичного факультету, доцент П.В.Присяжнюк, декан стоматологічного
факультету, професор В.В.Білоокий.
Виступаючі підкреслили необхідність дотримання законів України щодо боротьби з
корупцією, хабарництвом та їх профілактику.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома, виконання та керівництва. Відповідальному
секретарю ознайомити всіх членів предметних екзаменаційних, фахових атестаційних,
апеляційної та відбіркової комісій з чинними нормативними документами щодо
запобігання корупції та хабарництва під час прийому документів та проведення вступних
випробувань.
Прийнято одноголосно
5. 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 іноземним громадянам:
— громадянину Єгипту, який планує поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медицина":
1) Ельмаадаві Нассер Мансур Різк Алі;
— громадянину Єгипту, який планує поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Стоматологія":
2) Ельхаггар Басел Тарек Мохамед Мохамед;
— громадянину Єгипту, який планує поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Фармація":
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3) Мохамед Мохамед Халед Сааделдін Ахмед;
— громадянам Індії, які планують поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медицина":
4) Сарадж Мд;
5) Саіфуллах;
6) Алі Самшер;
7) Раджпут Вішваджіт Сунілкумар;
8) Арора Хемендра;
9) Мехта Хемант;
10) Бхарат Бхушан;
11) Ділавар Ашіш;
12) Шарма акаш;
— громадянці Індії, яка навчається на третьому курсі за спеціальністю "Лікувальна
справа" і під час канікул офіційно змінила прізвище та ім'я, а тому потребує нової освітньої
візи для перетину кордону:
13) Джілл Гунгіт Каур;
— громадянину Нігерії, який планує поступити в клінічну ординатуру і навчатися за
спеціальністю "Ортопедія та травматологія":
14) Мухаммад Імаммалік Барау;
Прийнято одноголосно
Голова приймальної комісії,
ректор університету

Т.М. Бойчук

Відповідальний секретар

В.М.Ходоровський

