ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 27 лютого 2018 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження критеріїв оцінок та програм вступних випробувань (українська мова
та література, біологія, хімія, математика, історія України, основи медсестринства,
клінічне медсестринство, іноземна мова, фармакологія, медична біологія, анатомія
людини, українська мова (диктант)).
2. Затвердження положення про усні та письмові вступні екзамени (тестування),
положення про співбесіду, зразка протоколу проведення співбесіди з абітурієнтами,
зразків реєстраційного журналу заяв абітурієнтів, зразків екзаменаційних
відомостей, аркушів обліку результатів вступних випробувань та інших документів
(бланків), необхідних для роботи приймальної комісії (додаються до протоколу).
3. Про допуск до співбесіди іноземних абітурієнтів, які вступають на навчання за
кошти фізичних, юридичних осіб (спеціальність „Медицина”), з навчанням
англійською мовою.
1. СЛУХАЛИ: Затвердження критеріїв оцінок та програм вступних випробувань
(українська мова та література, біологія, хімія, математика, історія України, основи
медсестринства, клінічне медсестринство, іноземна мова, фармакологія, медична біологія,
анатомія людини, українська мова (диктант)).
Голови предметних екзаменаційних комісій ознайомили присутніх з критеріями
оцінок відповідних вступних випробувань наголосивши при цьому, що в основу
оцінювання покладена 100-бальна шкала (від 100 до 200 балів) Українського центру
оцінювання якості освіти для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти та здобутого раніше ОКР молодшого спеціаліста чи бакалавра та 12бальна шкала - для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти.
УХВАЛИЛИ: Затвердити критерії оцінок та програм вступних випробувань
(українська мова та література, біологія, хімія, математика, історія України, основи
медсестринства, клінічне медсестринство, іноземна мова, фармакологія, медична біологія,
анатомія людини, українська мова (диктант)).
Прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Затвердження положень про усні та письмові вступні екзамени
(тестування), положення про співбесіду, зразка протоколу проведення співбесіди з
абітурієнтами, зразків реєстраційного журналу заяв абітурієнтів, екзаменаційних
відомостей, аркушів обліку результатів вступних випробувань (додаються до протоколу).
УХВАЛИЛИ: Затвердити положення про усні та письмові вступні екзамени
(тестування), положення про співбесіду, а також зазначені вище зразки документації, які
використовуються в роботі Приймальної комісії.
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома та керівництва
Прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: Про допуск до співбесіди іноземних абітурієнтів, які вступають на
навчання за кошти фізичних, юридичних осіб (спеціальність „Медицина”), з навчанням
англійською мовою.
Відповідальний секретар ознайомив присутніх з особовими справами іноземних
абітурієнтів, які надали документи до приймальної комісії з 01 по 27 лютого 2018 року.
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УХВАЛИЛИ: Допустити до співбесіди таких іноземних громадян:
Громадян Республіки Індія:
1. Суреш Уша Кумарі Суджіт Лал
2. Чоллампатт Аджід Рошан
3. Бхарат Бхушан
4. Бхуміка Джоші
5. Шах Дев Джітенкумар
6. Шарма Акаш
7. Мехта Хемант
8. Арора Хемендра
9. Раджпут Вішваджіт Сунілкумар
10. Ділавар Ашіш
11. Джаісвал Аваніш
12. Абдул Вахід Тарік
13. Абдул Вахід Ашік
Громадян Арабської Республіки Єгипет
14. Ашраф Фатхі Ахмед Алі Ельтелбані
15. Ахмед Емад Хамді Бассіуні Хешам
16. Омар Ахмед Ахмед Хассан Баракат
17. Абделрахман Фадел Камел Хафагі
18. Зеяд Мохамед Абдельгаввад Мохамед
19. Рагхда Салах Аббас Мохамед Салама
20. Мохамед Ахмед Халіфа Халіфа
21. Махмуд Мохамед Ахмед Ельбакрі Мохамед
22. Шокре Хамді Шокре Хозаєн
23. Ісмаіл Арабі Ібрахім Евіс
24. Абдалла Махмуд Елсаєд Мохамед Алі Бахдар
25. Ахмед Авад Абделрахман Абделрахман Хашем
26. Махмуд Саід Бахнасі Морсі Шахін
27. Сохіла Ашраф Абуелфатх Абделхамед Елкаді
Прийнято одноголосно
Голова приймальної комісії,
ректор університету

Т.М. Бойчук

Відповідальний секретар

В.М. Ходоровський

