ПРОТОКОЛ № 2
засідання приймальної комісії Буковинського державного медичного університету
від 26 лютого 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. Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до приймальної комісії.
2. Затвердження Положення про порядок подання і розгляду апеляцій щодо оцінки,
отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні.
3. 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).
1.
СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до
приймальної комісії.
1.1 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОЗ
України №22-04/3991/2-21 від 08.02.2021, у якому МОЗ інформує, що відповідно до
ноти Посольства Лівану в Україні, яка надійшла до Міністерства закордонних справ
України, Урядом Лівану прийнято рішення про скасування проведення іспитів за
результатами навчання у закладах загальної середньої освіти та документування їх
випускників довідками про повну загальну середню освіту.Зазначені довідки дають
право на вступ до закладів вищої освіти на території Лівану та за кордоном за умови
дотримання правил прийому на навчання до закладів вищої освіти.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
1.2 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України
№1/9-92 від 22.02.2021 р., у якому проодиться роз’яснення щодо відмінностей між
стандартним і профільним рівнями складності складання ЗНО з математики та
наголошується про необхідність складання профільного рівня складності тесту з
математики для вступу до ЗВО України у 2021 році .
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
1.3 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОЗ України
№10-13/5919/2-21 від 24.02.2021 р. щодо надання оперативної інформації для контролю
за дотриманням бюджетного процесу ЗВО України.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно
2.
СЛУХАЛИ: Затвердження Положення про порядок подання і розгляду
апеляцій щодо оцінки, отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні.
Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх зі змістом
Положення про порядок подання і розгляду апеляцій щодо оцінки, отриманої
абітурієнтом на вступному випробуванні.
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УХВАЛИЛИ: Схвалити Положення про порядок подання і розгляду апеляцій щодо
оцінки, отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні. Рекомендувати в.о.ректора
університету затвердити Положення в даній редакції.
3.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.
Прийнято одноголосно.

Голова приймальної комісії,
в.о.ректора університету

Тарас БОЙЧУК

Відповідальний секретар

Володимир ГЛУБОЧЕНКО

