
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 22 січня 2021 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова приймальної комісії, в.о. ректора університету, д.мед.н., професор Тарас БОЙЧУК. 
Члени приймальної комісії: 

Геруш І.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови приймальної 

комісії; 

Іващук О.І. – проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, професор; 

Грицюк М.І. – проректор з міжнародних зв’язків, доктор медичних наук; 

Глубоченко В.Г. – декан медичного факультету № 2, доцент кафедри внутрішньої 

медицини та інфекційних хвороб, відповідальний секретар; 

Ходоровський В.М. – начальник навчального відділу, доцент кафедри патологічної 

фізіології, заступник відповідального секретаря; 

Бачинський В.Т. – завідувач кафедри судової медицини, доктор медичних наук, професор; 

Білоокий В.В. – декан стоматологічного факультету, доктор медичних наук, професор 

кафедри хірургії № 1; 

Гайдей М.І. – начальник відділу міжнародних зв’язків; 

Грачова Т.І. – доцент кафедри гігієни та екології, директор коледжу БДМУ, уповноважена 

особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв; 

Зорій Н.І. – проректор з науково-педагогічної роботи та виховання, кандидат філософських 

наук, доцент; 

Ковальчук П.Є. – голова профспілкового комітету університету, доцент кафедри 

травматології та ортопедії; 

Москалюк В.Д. – декан медичного факультету №1, професор кафедри внутрішньої 

медицини та інфекційних хвороб, доктор медичних наук, професор; 

Павлюк М.Д. – завідувач сектором координації діяльності ВНЗ та науки Департаменту 

освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації; 

Паліброда Н.М. – декан фармацевтичного факультету, доцент кафедри внутрішньої 

медицини та інфекційних хвороб; 

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

Полянська О.С. –  професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, 

спортивної медицини, доктор медичних наук, професор; 

Роговий Ю.Є. – завідувач кафедри патологічної фізіології, доктор медичних наук, 

професор; 

Савка І.Г. – декан медичного факультету №3, доцент кафедри судової медицини та 

медичного правознавства, доктор медичних наук;  

Самойло М.І. – юрисконсульт БДМУ; 

Сорокман Т.В. – декан медичного факультету №4, доктор медичних наук, професор 

кафедри педіатрії та медичної генетики; 

Тащук В.К. – завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної 

медицини, доктор медичних наук, професор; 

Ткачук С.С. – завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата доктор медичних наук, 

професор;  

Тюлєнєва В.О. – студентка 3 курсу медичного факультету № 2, заступник голови 

студентського наукового товариства; 

Федів О.І. – завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб, доктор 

медичних наук, професор. 

Цуркан І.М. – студент 4 курсу медичного факультету №1, староста курсу; 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про надання запрошень на навчання іноземним абітурієнтам. 

2. Про склад приймальної комісії для набору студентів до університету та його 

коледжу на 2021-2022 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. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про надання запрошень на навчання іноземним абітурієнтам. 

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 і схвалені відбірковою комісією. На підставі рішень 

відбіркової комісії пропонується затвердити видачу запрошень на навчання іноземним 

громадянам (додаток до протоколу №1). 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити видачу запрошень на навчання іноземним громадянам згідно додатку №1 

Прийнято одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх з 

наказами в.о.ректора БДМУ професора Тараса Бойчука «Про склад приймальної комісії з 

набору студентів у 2021 р.»  та «Про склад приймальної комісії фахового коледжу 

університету в 2021 р.» 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома та керівництва. 

Прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх зі 

змістом «Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, «Положення про 

приймальну комісію Буковинського державного медичного університету, «Правил прийому 

до Буковинського державного медичного університету у 2021 році», розроблених на основі 

Умов прийому… та затверджених Вченою радою та ректором БДМУ 24 грудня 2020 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію прийняти до відома та керівництва.  

Прийнято одноголосно. 

 

4. 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 2021 році.  

Виступили: голова приймальної комісії, в.о.ректора університету, професор 

Тарас Бойчук, декан медичного факультету №3, проф. Іван Савка, заступник 

відповідального секретаря, доцент Володимир Ходоровський.  
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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. 

 

5. 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, в.о.ректора університету, професор Тарас 

Бойчук, заступник голови приймальної комісії, доцент Ігор Геруш, декан стоматологічного 

факультету, проф. Вячеслав 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. 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о.ректора університету    Тарас БОЙЧУК 

 

Відповідальний секретар    Володимир ГЛУБОЧЕНКО 


