ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 23 січня 2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до приймальної комісії.
2. Про склад приймальної комісії для набору студентів на перший курс до університету
та його коледжу на 2019-2020 навчальний рік.
3. Вивчення нормативних та інструктивно-інформативних документів щодо діяльності
приймальної комісії.
4. Розподіл та затвердження функціональних обов’язків серед членів приймальної
комісії.
5. Вивчення законодавства України, інших нормативно-правових актів щодо боротьби
з хабарництвом, корупцією, їх запобіганню та кримінальною відповідальністю за
вчинення протизаконних дій.
6. Про надання запрошень іноземним абітурієнтам
1. СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до
приймальної комісії.
1.1 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа України №1/9785 від 27.12.2018 р., у якому МОН України звертає увагу на те, шо відповідно до порядку
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства,
затвердженого наказом МОН від 01.11.2013 №1541 (у редакції наказу МОН від 11.08.2017
№1167) та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році,
затвердженого наказом МОН від 11.10.2018 №1096, іноземці вступають до закладів освіти
лише за акредитованими освітніми програмами. Відповідно до частини 6 статті 7 Закону
України «Про вищу освіту» в редакції Закону від 25.07.2018 №2443-VII) «документ про
вищу освіту державного зразка видається закладом вищої освіти тільки за акредитованою
освітньою програмою».
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
2. СЛУХАЛИ:
Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх з наказами ректора
БДМУ професора Бойчука Т.М. «Про склад приймальної комісії з набору студентів у
2019 р.» та «Про склад приймальної комісії коледжу університету в 2019 р.»
УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:
Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх зі змістом Умов
прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році, затверджених Наказом
Міністерства освіти і науки України №1096 від 11.10.2018 Про затвердження деяких
нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019
році, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908;
«Положення про приймальну комісію Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет», «Правил прийому до Вищого
державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний
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університет» у 2019 році», розроблених на основі Умов прийому… та затверджених
Вченою радою та ректором БДМУ 27 грудня 2018 року.
Відповідальний секретар повідомив, що дані «Правила прийому» були оприлюднені
на офіційному веб-сайті приймальної комісії 28 грудня 2018 року відповідно до вимог
МОН.
В обговоренні взяли участь голова приймальної комісії, ректор університету, професор
Т.М.Бойчук, проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови приймальної
комісії, доцент І.В.Геруш, декан медичного факультету №1, професор В.Д.Москалюк.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно.
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 2019 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.М.Ходоровський.
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 Н.М.Паліброда. 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.
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Документи були розглянуті відбірковою комісією. На підставі розгляду документів
відбірковою
комісією
рекомендовано
видати
запрошення
на
навчання
наступним іноземним громадянам:
— громадянам Індії, які планують поновитися на навчання на 6-й і 5-й курси за
спеціальністю "Лікувальна справа":
1) Говані Уманг Дінешкумар (Govani Umang Dineshkumar);
2) Вагхела Сруджалкумар Сурешбхаі (Vaghela Srujalkumar Sureshbhai);
3) Мунджанатту Варгес Ален (Munjanattu Varghese Alen);
4) Алі Хасан (Ali Hasan);
5) Падінхара Підікаккал Яхія Алі (Padinhara Peedikakkal Yahiya Ali);
6) Гупта Шубхам (Gupta Shubham);
— громадянам Єгипту, які планують поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медицина":
7) Мохамед Абделрахман Салах Евеіс (Mohamed Abdelrahman Salah Eweis);
8) Ахмед Алі Хассан Мохамед (Ahmed Aly Hassan Mohamed);
9) Абделгаввад Мохамед Махмуд Хуссейн(Abdelgawwad Mohamed Mahmoud
Hussein);
10) Наді Ахмед Алі Хассан(Nady Ahmed Ali Hassan);
— громадянину Польщі, який планує поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медицина":
11) Осовські Адам (Osowski Adam);
— громадянину Гани, який планує поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медицина":
12) Ману Самуел Офеі (Manu Samuel Ofei);
— громадянці Нігерії, яка планує поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медицина":
13) Адетої Іфеолува Омолійо (Adetoyi Ifeoluwa Omolayo);
— громадянину Ліберії, який планує поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медицина":
14) Лівінгстон Крістофер (Livingstone Christopher);
— громадянину Лівану, який планує поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медицина":
15) Тлейс Ахмад (Tleys Ahmad);
— громадянам Індії, які планують поступити на перший курс і навчатися за
спеціальністю "Медсестринство":
16) Хасал Ніл (Hasal Neel);
17) Мондал Апурба (Mondal Apurba);
— громадянам Єгипту, які планують поступити на підготовче відділення:
18) Абделхамед Момен Ашраф Абуелфат (Abdelhamed Momen Ashraf Abuelfath);
19) Мосбах Омар Ашраф Мохаммад Абдельаті Гхазі (Mosbah Omar Ashraf
Mohammad Abdelaty Ghazy).
Прийнято одноголосно
Голова приймальної комісії,
ректор університету

Т.М. Бойчук

Відповідальний секретар

В.Г.Глубоченко

