
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

БУКОВИНСЬКИЙ Д Е Р Ж А В Н И Й МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про внесення змін 
до наказу від 24.12.2020 № 465-Адм 
«Про склад приймальної комісії 
університету в 2021 році» 

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 
році, затверджених наказом МОН України від 15.10.2020 № 1274, Правил 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському державному 
медичному університеті в 2021 році, затверджених рішенням Вченої ради від 
24.12.2020 року (протокол № 5), керуючись "Примірним положенням про 
приймальну комісію вищого навчального закладу України", затвердженим 
наказом МОН України № 1085 від 15 жовтня 2015 року та зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, 
«Положенням про приймальну комісію Вищого державного навчального закладу 
України «Буковинський державний медичний університет», затвердженого 
рішенням Вченої ради університету 24 листопада 2016 року (протокол №5), 
наказом МОЗ України від 03.03.2021 № Ю-0,«Про покладання обов'язків», -

Н А К А З У Ю : 
Внести зміни до наказу від 24.12.2020 №465-Адм «Про склад приймальної 

комісії університету в 2021 році» та викласти його в такій редакції: 

Сформувати під моїм головуванням приймальну комісію у такому складі: 
1. Геруш І.В. - проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови 

приймальної комісії; 
2. Іващук О.І. - проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, 

професор; 
3. Грицюк М.І. - проректор з міжнародних зв'язків, доктор медичних наук; 
4. Глубоченко В.Г. - декан медичного факультету № 2, доцент кафедри 

внутрішньої медицини та інфекційних хвороб, відповідальний секретар; 
5. Ходоровський В.М. - начальник навчального відділу, доцент кафедри 

патологічної фізіології, заступник відповідального секретаря; 
6. Бачинський В.Т. - завідувач кафедри судової медицини, доктор медичних 

наук, професор; 
7. Білоокий В.В. - декан стоматологічного факультету, доктор медичних 

наук, професор кафедри хірургії № 1; 
8. Гайдей М.І. - начальник відділу міжнародних зв'язків; 
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9. Грачова Т.І. - доцент кафедри гігієни та екології, директор коледжу 
БДМУ, уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв; 

10. Зорій Н.І. - проректор з науково-педагогічної роботи та виховання, 
кандидат філософських наук, доцент; 

11. Ковальчук П.Є. - голова профспілкового комітету університету, доцент 
кафедри травматології та ортопедії; 

12. Москалюк В.Д. - декан медичного факультету №1, професор кафедри 
внутрішньої медицини та інфекційних хвороб, доктор медичних наук, професор; 

13. Павлюк М.Д. - завідувач сектором координації діяльності ВНЗ та науки 
Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації; 

14. Паліброда Н.М. - декан фармацевтичного факультету, доцент кафедри 
внутрішньої медицини та інфекційних хвороб; 

15. Петрюк А.Є. - доцент кафедри фармакології, заступник декана 
медичного факультету №2; 

16. Полянська О.С. - професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної 
реабілітації, спортивної медицини, доктор медичних наук, професор; 

17. Роговий Ю.Є. - завідувач кафедри патологічної фізіології, доктор 
медичних наук, професор; 

18. Савка І.Г. - декан медичного факультету №3, доцент кафедри судової 
медицини та медичного правознавства, доктор медичних наук; 

19. Самойло М.І. - юрисконсульт БДМУ; 
20. Сорокман Т.В. - декан медичного факультету №4, доктор медичних наук, 

професор кафедри педіатрії та медичної генетики; 
21. Тащук В.К. - завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної 

реабілітації, спортивної медицини, доктор медичних наук, професор; 
22. Ткачук С.С. - завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата доктор 

медичних наук, професор; 
23. Тюленева В.О. - студентка 3 курсу медичного факультету № 2, заступник 

голови студентського наукового товариства; • 
24. Федів О.І. - завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних 

хвороб, доктор медичних наук, професор. 
25. Цуркан І.М. - студент 4 курсу медичного факультету №1, староста курсу. 
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Провідний юрисконсульт 

Мирослав САМОИЛО 


