ПРОТОКОЛ № 19
засідання приймальної комісії Буковинського державного медичного університету
від 02 серпня 2021 р.
ПРИСУТНІ:
Голова приймальної комісії, в.о. ректора університету, д.мед.н., проф. 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;
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;
Буряк О.Г. – декан медичного факультету №1, доцент кафедри педіатрії, неонатології та
перинатальної медицини;
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;
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;
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;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Інформація про хід прийому заяв від вступників та оригіналів документів станом
на 02.08.2021 р.
2. Про зарахування студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти освітньокваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної
середньої освіти, за кошти фізичних та юридичних осіб.
3. Про допуск абітурієнтів до конкурсу за рейтингом суми балів сертифікату ЗНО
та додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.
1. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 02.08.2021 р..
Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід
прийому заяв та оригіналів документів від вступників в розрізі спеціальностей
Оперативна інформація надходження заяв на вступ до БДМУ

Напрям підготовки
Медицина, магістр, 1 курс
Медицина, магістр, 2 курс, контракт, вступ на основі диплому
молодшого спеціаліста
Стоматологія, магістр, 1 курс
Стоматологія, магістр, 2 курс, контракт, вступ на основі диплому
молодшого спеціаліста
Медична психологія, магістр, 1 курс
Фармація, магістр, денна форма, 1 курс
Фармація, магістр, денна форма, 2 курс, контракт, вступ на
основі диплому молодшого спеціаліста
Фармація, магістр, заочна форма, 1 курс
Фармація, магістр, заочна форма, 2 курс, контракт, вступ на
основі диплому молодшого спеціаліста
Медсестринство, магістр, денна форма, контракт, вступ на
основі диплому бакалавра
Медсестринство, бакалавр, денна форма, контракт, вступ на
основі диплому молодшого спеціаліста
Технології медичної діагностики та лікування, бакалавр,
контракт, вступ по ЗНО
Стоматологія, молодший бакалавр (небюджетна пропозиція № 1)
Стоматологія, молодший бакалавр (небюджетна пропозиція № 2)
Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, контракт, після
11 класу
Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, контракт, після 9
класу
Фармація, фаховий молодший бакалавр, денна форма, контракт,
після 11 класу
Фармація (молодший бакалавр, денна форма) (небюджетна
пропозиція № 1)
Фармація (молодший бакалавр, денна форма) (небюджетна
пропозиція № 2)
Фармація (молодший бакалавр, заочна форма)
Фармація, фаховий молодший бакалавр, заочна форма, контракт,
після 11 класів
Фармація, фаховий молодший бакалавр, контракт, після 9 класів
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УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
Прийнято одноголосно
2. СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти
освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової
загальної середньої освіти, за кошти фізичних та юридичних осіб.
Відповідно до пункту 1 розділу XІІ «Правил прийому на навчання до Буковинського
державного медичного університету для здобуття фахової передвищої освіти в 2020 році»
пропонується анулювати раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог
для зарахування на навчання, потім провести зарахування на навчання осіб, які виконали
вимоги для зарахування.
УХВАЛИЛИ:
Провести анулювання раніше наданих рекомендацій вступникам, які не виконали
вимог для зарахування на місця державного замовлення, потім здійснити зарахування на
всі спеціальності осіб, які виконали вимоги для зарахування.
Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: 2.1 Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, які не
виконали вимог для зарахування на навчання за спеціальністю 223 Медсестринство.
Відповідальний секретар, ознайомив присутніх із списком вступників, які не
виконали вимог для зарахування на навчання за спеціальністю 223 Медсестринство:
Всього – 3 особи:
№ з/п
Прізвище, ініціали
Конкурсний бал
1.
Монич Мар`яна Василівна
523,950
2.
Шупеня Ніка Олегівна
517,650
3.
Паламарюк Карина Віталіївна
512,400
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити список вступників, які не виконали вимоги для зарахування на
навчання за спеціальністю 223 Медсестринство.
2. Анулювати надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для
зарахування на навчання за спеціальністю 223 Медсестринство.
3. Зарахування на навчання провести відповідно до наявності оригіналів документів
в особових справах вступників, рекомендованих до зарахування рішенням приймальної
комісії від 20 липня 2021 року (протокол № 16).
Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: 2.2 Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, які не
виконали вимог для зарахування на навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова
фармація.
Відповідальний секретар, ознайомив присутніх із списком вступників, які не
виконали вимог для зарахування на навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова
фармація:
Всього – 2 особи:
№ з/п
Прізвище, ініціали
Конкурсний бал
1.
Проданчук Тетяна Русланівна
534,450
2.
Григорак Марія Тарасівна
455,700
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити список вступників, які не виконали вимоги для зарахування на
навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.

2. Анулювати надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для
зарахування на навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.
3. Зарахування на навчання провести відповідно до наявності оригіналів документів
в особових справах вступників, рекомендованих до зарахування рішенням приймальної
комісії від 20 липня 2021 року (протокол № 16).
Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: 2.3 Про зарахування студентами І курсу на спеціальність 223
“Медсестринство” (освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» на
основі базової загальної середньої освіти) за кошти фізичних та юридичних осіб.
План прийому 30 осіб, подано заяв – 16, складали вступні випробування – 10.
Витримали вступне випробування – 10, з них надали оригінали документів – 7 осіб:
№ з/п
Прізвище, ім'я та по-батькові
Конкурсний бал
1
Банар Лідія Валентинівна
540,750
2
Гермаківська Настя Ігорівна
529,200
3
Паламарюк Карина Віталіївна
512,400
4
Русаль Софія Іванівна
500,850
5
Мінтенко Катерина Миколаївна
482,000
6
Денис Михайло Анатолійович
466,200
7
Косован Богдан Миколайович
427,350
Пропонується всіх абітурієнтів, які надали оригінали відповідних документів,
зарахувати студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти освітньо-кваліфікаційного
рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за
спеціальністю 223 Медсестринство, за кошти фізичних та юридичних осіб.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати ректору зарахувати студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти
освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової
загальної середньої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство, за кошти фізичних та
юридичних осіб наступних абітурієнтів:
1. Банар Лідія Валентинівна
5. Мінтенко Катерина Миколаївна
2. Гермаківська Настя Ігорівна
6. Паламарюк Карина Віталіївна
3. Денис Михайло Анатолійович
7. Русаль Софія Іванівна
4. Косован Богдан Миколайович
Прохідний бал на спеціальність 223 «Медсестринство» за кошти фізичних,
юридичних осіб – 427,350 бала
Таким чином, за загальним конкурсом зараховано 7 осіб.
Всього зараховано на спеціальність 223 «Медсестринство» – 7 осіб
Прийнято одноголосно
СЛУХАЛИ: 2.4. Про зарахування студентами І курсу на спеціальність 226 “Фармація,
промислова фармація” (освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» на
основі базової загальної середньої освіти) за кошти фізичних та юридичних осіб.
План прийому 45 осіб, подано заяв – 41, складали вступні випробування – 35.
Витримали вступне випробування – 35, з них надали оригінали документів – 33 осіб:

№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Прізвище, ім'я та по-батькові
Заболотнік Коріна Георгіївна
Йонаш Наталія Мирославівна
Краснюк Аліна Олександрівна
Рошко Анастасія Василівна
Петруняк Ірина Іванівна
Бойко Валентина-Кароліна Валентинівна
Бурковська Данієла Андріївна
Унгурян Олена Костянтинівна
Бубряк Христина Сергіївна
Тоненька Анастасія Іванівна
Себастьян Аліса Віталіївна
Аіріній Селіна-Валентина Юліанівна
Хабуля Аріанна Леонідівна
Чебан Денис Дмитрович
Цикул Тетяна Костянтинівна
Степан Ірина Іванівна
Панкевич Данило Ігорович
Чумак Каріна Сергіївна
Гакман Анастасія Валентинівна
Голіната Анастасія Анатоліївна
Слижук Сніжана Іллівна
Костриба Анастасія Миколаївна
Пинзару Анастасія Георгіївна
Миронів Мар`яна Андріївна
Глінська Юлія Сергіївна
Мисевич Діана Василівна
Петраніч Богдана Миколаївна
Бабалюк Катерина Ігорівна
Федоращак Анастасія Антоніївна
Мороз Тетяна Миколаївна
Гордій Вікторія Олегівна
Блиндар Роман Васильович
Овачук Крістіна Вікторівна

Конкурсний бал
531,300
510,300
498,750
497,700
494,550
491,400
490,350
490,350
486,150
486,150
474,600
463,050
463,050
462,000
458,000
455,700
455,700
455,700
455,000
453,600
452,550
450,450
448,000
438,900
436,800
433,000
424,200
419,000
419,000
418,000
417,900
408,000
403,000

Пропонується всіх абітурієнтів, які надали оригінали відповідних документів,
зарахувати студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти освітньо-кваліфікаційного
рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за
спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація”, за кошти фізичних та юридичних
осіб.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати ректору зарахувати студентами 1 курсу денної форми здобуття
освіти освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової
загальної середньої освіти за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація”, за
кошти фізичних та юридичних осіб наступних абітурієнтів:
:

1. Аіріній Селіна-Валентина

Юліанівна
2. Бабалюк Катерина Ігорівна
3. Блиндар Роман Васильович
4. Бойко Валентина-Кароліна
Валентинівна
5. Бубряк Христина Сергіївна
6. Бурковська Данієла Андріївна
7. Гакман Анастасія Валентинівна
8. Глінська Юлія Сергіївна
9. Голіната Анастасія Анатоліївна
10. Гордій Вікторія Олегівна
11. Заболотнік Коріна Георгіївна
12. Йонаш Наталія Мирославівна
13. Костриба Анастасія Миколаївна
14. Краснюк Аліна Олександрівна
15. Миронів Мар`яна Андріївна
16. Мисевич Діана Василівна
17. Мороз Тетяна Миколаївна

18. Овачук Крістіна Вікторівна
19. Панкевич Данило Ігорович
20. Петраніч Богдана Миколаївна
21. Петруняк Ірина Іванівна
22. Пинзару Анастасія Георгіївна
23. Рошко Анастасія Василівна
24. Себастьян Аліса Віталіївна
25. Слижук Сніжана Іллівна
26. Степан Ірина Іванівна
27. Тоненька Анастасія Іванівна
28. Унгурян Олена Костянтинівна
29. Федоращак Анастасія Антоніївна
30. Хабуля Аріанна Леонідівна
31. Цикул Тетяна Костянтинівна
32. Чебан Денис Дмитрович
33. Чумак Каріна Сергіївна

Прохідний бал на спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» за кошти
фізичних, юридичних осіб
– 403,000 бала
Таким чином, за загальним конкурсом зараховано 33 особи.
Всього зараховано на спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» – 33
особи.
Прийнято одноголосно
3. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до конкурсу за рейтингом суми балів
сертифікату ЗНО та додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.
Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи абітурієнтів,
які надали документи до приймальної комісії станом з 28 липня по 02 серпня 2021 р.
(списки абітурієнтів по категоріях вступу та спеціальностям додаються – додаток 1).
УХВАЛИЛИ:
Допустити до конкурсу 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

