ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 14
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 19 липня 2018 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до приймальної комісії.
2. Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 18.07.2018 р. до
БДМУ та його коледжів
3. Допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
4. Про допуск абітурієнтів до конкурсу за рейтингом суми балів сертифікату ЗНО
та додатку до атестата.
5. Про допуск до конкурсу абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної
середньої освіти, за рейтингом суми балів результатів вступних випробувань та середнього
бала додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту.
6. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на навчання
до БДМУ за кошти фізичних та юридичних осіб у 2018 році, які вступають на основі
базової загальної середньої освіти
7. Про надання запрошень на навчання іноземним абітурієнтам.
1 СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до
приймальної комісії.
1.1 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом розпорядження
Чернівецької ОДА від 11 липня 2018 року «Про сприяння вступу до закладів освіти області
у 2018/2019 навчальному році дітей окремих пільгових категорій», у якому наводиться
перелік осіб окремих пільгових категорій, які виявили бажання вступати до закладів освіти
Чернівецької області та прохання сприяти у вступі наведеним абітурієнтам (4 особи із
інвалідністю та 3 дитини-сироти).
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Прийнято одноголосно
1.2 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України
від 17 липня 2018 року, згідно якого керівників закладів вищої освіти поінформовано, що
проводиться перевірка достовірності даних щодо підготовки магістрів за державним
замовленням у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства
освіти і науки України. Повідомлено, що пропозиції щодо виявлених помилок в показниках
К1-К9, розміщених на сайті МОН, а також участь у проведенні перевірки можна надсилати
на адресу vk-2@mon.gov.ua та sharov@mon.gov.ua.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Прийнято одноголосно
1.3 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа Максимович
Альони Олександрівни щодо переведення на навчання до БДМУ з медичного інституту
СумДУ.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома. Декану медичного факультету №1 Москалюку В.Г.
підготувати проект відповіді Максимович А.О. до 30.07.2018 року.
Прийнято одноголосно
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1.4 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОЗ України
№22.1/08.1-30/18291 від 17.07.2018 «Про переведення студентів» у якому МОЗ доручає
керівникам медичних ЗВО України здійснювати переведення студентів V курсів медичних
факультетів (спеціальність «Медико-профілактична справа») за їх згодою на навчання на
VІ курсі за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія»
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва
Прийнято одноголосно
1.5 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа директорату
МОН України та ДП «Інфоресурс» №27-89 від 18.07.2018 «Щодо надання роз’яснень» у
якому МОН та ДП «Інфоресурс» надає роз’яснення щодо коригування середнього балу
атестату, прийому електронних заяв від абітурієнтів пільгових категорій та іноземних
громадян та осіб без громадянства. Наведено також алгоритм прийому заяв від вступників,
у яких відрізняється прізвище в документі про освіту і сертифікаті ЗНО.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва
Прийнято одноголосно
1.6 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України
від 16 липня 2018 року №1/9-449 «Про перевірку даних вступників», у якому МОН просить
упродовж 16 липня 2018 року провести перевірку повноти та коректності даних вступників
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової
загальної середньої освіти.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
2. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на
18.07.2018 р. до БДМУ та його коледжів.
Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід
прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом на 18:00 18 липня 2018 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)
Після 11-го класу

ФОРМА
НАВЧАННЯ
бюджет
контракт

ОБСЯГИ
ПРИЙОМУ
269
81

ЗАЯВ
1465
113

контракт

48

бюджет
контракт

4
76

349

контракт

21

11

контракт
контракт
контракт
контракт

10
45
45
45

2
21
57
22

контракт

30

157

Денна (бюджет)

2

560

3
ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА
ФАРМАЦІЯ
(магістр)
ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА
ФАРМАЦІЯ
(магістр)
ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА
ФАРМАЦІЯ
(молодший спеціаліст)
РАЗОМ

(на І курс)

Денна (контракт)

118

Заочна (контракт)

120

107

Денна (контракт)

63

11

Заочна (контракт)

101

73

Після 11-го класу

Денна (контракт)

30

87

Після 9-го класу

Денна (контракт)

60

69

Після 11-го класу

Заочна (контракт)

30

16
3120

на ІІ-й курс

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Прийнято одноголосно
3. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань.
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи абітурієнтів, які
надали документи до приймальної комісії станом з 16 по 18 липня 2018 р. (списки
абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються – додаток 1).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до вступних випробувань осіб зазначених в додатку до протоколу
відповідно до визначених категорій вступу. Списки абітурієнтів затвердити.
Прийнято одноголосно
4. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до конкурсу за рейтингом суми балів
сертифікату ЗНО та додатку до атестата.
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи абітурієнтів,
які надали документи до приймальної комісії станом з 16 по 18 липня 2018 р. (списки
абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються – додаток 2).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до конкурсу осіб, зазначених в додатку до протоколу відповідно до
визначених категорій вступу. Списки абітурієнтів затвердити.
Прийнято одноголосно
5. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до конкурсу за рейтингом суми балів
сертифікату ЗНО та додатку до атестата.
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи абітурієнтів,
які надали документи до приймальної комісії станом з 16 по 18 липня 2018 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 абітурієнтів затвердити.
Прийнято одноголосно
6. СЛУХАЛИ: Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування
на навчання до БДМУ за кошти фізичних та юридичних осіб у 2018 році, які вступають на
основі базової загальної середньої освіти.
6.1. Спеціальність 223 Медсестринство
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Обсяг прийому – 45
Подано заяв – 22
Складали вступні випробування - 20
Успішно склали вступні випробування - 18
Пропонується усіх абітурієнтів (18 осіб), які успішно склали вступні випробування
рекомендувати до зарахування на 1 курс за спеціальністю 223 Медсестринство (молодший
спеціаліст на базі 9 класів) за кошти фізичних та юридичних осіб.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування на 1 курс за спеціальністю 223 Медсестринство
(молодший спеціаліст на базі 9 класів) за кошти фізичних та юридичних осіб (список
додається).
Прийнято одноголосно
6.2. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
Обсяг прийому – 65.
Подано заяв – 69.
Складали вступні випробування – 68.
Успішно склали вступні випробування – 54.
Пропонується усіх абітурієнтів (54 особт), які успішно склали вступні випробування
рекомендувати до зарахування на 1 курс за спеціальністю 226 Фармація, промислова
фармація (молодший спеціаліст на базі 9 класів) за кошти фізичних та юридичних осіб
(список додається).

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування на 1 курс за спеціальністю 226 Фармація, промислова
фармація (молодший спеціаліст на базі 9 класів) за кошти фізичних та юридичних осіб
(список додається).
Прийнято одноголосно
7. 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 затверджено видачу запрошень на навчання наступним іноземним
громадянам:
— громадянам Індії, які планують поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медицина":
1) Сінгх Мохан (Singh Mohan);
2) Соні Мудіт (Soni Mudit);
3) Тіварі Удіт Радж (Tiwari Udit Raj);
4) Шарма Анімеш (Sharma Animesh);
5) Кумар Індер (Kumar Inder);
6) Чандел Акшіта (Chandel Akshita);
7) Шікхар (Shikhar);
8) Кумар Абхішек (Kumar Abhishek);
9) Сахаджпал Саумя (Sahajpal Saumya);
10) Кумар Аман (Kumar Aman);
11) Сінгх Шікха (Singh Shikha);
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12) Раян Джаміл (Rayan Jameel);
13) Срігаколлу Венката Лакшмі Сіріша (Srigakollu Venkata Lakshmi Sireesha);
14) Багелікер Пріянка (Bageliker Priyanka);
15) Патіл Акаш Віджай Кумар (Patil Akash Vijay Kumar);
16) Кіларі Шіам Харіш (Kilari Shyam Harish);
17) Шарма Картік (Sharma Kartik)
— громадянці Російської Федерації, яка планує поступити на перший курс і
навчатися за спеціальністю "Медицина":
18) Стасюк Поліна Іванівна.
УХВАЛИЛИ: Затвердити видачу запрошень на навчання встановленого зразка
наступним іноземним громадянам:
— громадянам Індії, які планують поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медицина":
1) Сінгх Мохан (Singh Mohan);
2) Соні Мудіт (Soni Mudit);
3) Тіварі Удіт Радж (Tiwari Udit Raj);
4) Шарма Анімеш (Sharma Animesh);
5) Кумар Індер (Kumar Inder);
6) Чандел Акшіта (Chandel Akshita);
7) Шікхар (Shikhar);
8) Кумар Абхішек (Kumar Abhishek);
9) Сахаджпал Саумя (Sahajpal Saumya);
10) Кумар Аман (Kumar Aman);
11) Сінгх Шікха (Singh Shikha);
12) Раян Джаміл (Rayan Jameel);
13) Срігаколлу Венката Лакшмі Сіріша (Srigakollu Venkata Lakshmi Sireesha);
14) Багелікер Пріянка (Bageliker Priyanka);
15) Патіл Акаш Віджай Кумар (Patil Akash Vijay Kumar);
16) Кіларі Шіам Харіш (Kilari Shyam Harish);
17) Шарма Картік (Sharma Kartik)
— громадянці Російської Федерації, яка планує поступити на перший курс і
навчатися за спеціальністю "Медицина":
18) Стасюк Поліна Іванівна.
Прийнято одноголосно
Голова приймальної комісії,
ректор університету

Т.М. Бойчук

Відповідальний секретар

В.М. Ходоровський

