
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 05 липня 2021 р. 

ПРИСУТНІ: 

Голова приймальної комісії, в.о. ректора університету, д.мед.н., професор 

Віталій МАКСИМ’ЮК. 

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; 

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. Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 05.07.2020 р.  

3. Допуск абітурієнтів до вступних випробувань. 

 

1 СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до 

приймальної комісії. 

1.1 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа  МОН України 

від 05.07.2021 № 1/11-4855 «Щодо вступу з документами про базову або повну загальну 

середню освіту, і містять помилки», у якому наведено порядок прийому документів від 

вступників, у свідоцтвах про освіту яких допущено помилки 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома та керівництва.  

Прийнято одноголосно 

 

1.2 Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України 

від 05.07.2021 р. 1/11-4855  «Щодо особливостей подання документів особами, які 

мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками 

минулих років», у якому зазначено алгоритм прийому документів та конкурсного 

відбору вступників,  які мають право на спеціальні участі у конкурсному відборі. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома та керівництва.  

Прийнято одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 

05.07.2021 р.. 

 Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід 

прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом 05 липня 2021 року 

 

Оперативна інформація надходження заяв до фахового медичного коледжу БДМУ 

на основі базової середньої освіти  
станом 05.07.2021 р. 

 
УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  2021 2020 Обсяг 

МЕДСЕСТРИНСТВО 

(фаховий молодший бакалавр) 
10 11 30 

ФАРМАЦІЯ 

(фаховий молодший бакалавр ) 
30 34 45 
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3. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань. 

Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи абітурієнтів, які 

надали документи до приймальної комісії станом з 02 по 05 липня 2021 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 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора університету    Віталій МАКСИМ’ЮК 

 

Відповідальний секретар    Володимир ГЛУБОЧЕНКО 
 


