
ПРОТОКОЛ № 20 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 04 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; 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Інформація про хід прийому заяв від вступників та оригіналів документів станом 

на 04.08.2021 р.  

2. Затвердження списку абітурієнтів, рекомендованих до зарахування для здобуття 

фахової передвищої освіти у БДМУ (небюджетні конкурсні пропозиції). 

3. Про надання запрошень на навчання іноземним абітурієнтам. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 04.08.2021 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 Подано 

заяв 

Оригінали-

Бюджет 

Оригінали-

Контракт 

Медицина, магістр, 1 курс 1150 168  

Медицина, магістр, 2 курс, контракт, вступ на основі диплому 

молодшого спеціаліста 

226  45 

Стоматологія, магістр, 1 курс 407 4  

Стоматологія, магістр, 2 курс, контракт, вступ на основі диплому 

молодшого спеціаліста 

80  21 

Медична психологія, магістр, 1 курс 255  20 

Фармація, магістр, денна форма, 1 курс 423 4  

Фармація, магістр, денна форма, 2 курс, контракт, вступ на основі 

диплому молодшого спеціаліста 

28  1 

Фармація, магістр, заочна форма, 1 курс 64  3 

Фармація, магістр, заочна форма, 2 курс, контракт, вступ на основі 

диплому молодшого спеціаліста 

189  38 

Медсестринство, магістр, денна форма, контракт, вступ на основі 

диплому бакалавра 

2  1 

Медсестринство, бакалавр, денна форма, контракт, вступ на 

основі диплому молодшого спеціаліста 

20  3 

Технології медичної діагностики та лікування, бакалавр, контракт, 

вступ по ЗНО 

121  1 

Стоматологія, молодший бакалавр (небюджетна пропозиція № 1) 60  23 

Стоматологія, молодший бакалавр (небюджетна пропозиція № 2) 5   

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, контракт, після 11 

класу 

65  19 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, контракт, після 9 

класу 

16   

Фармація, фаховий молодший бакалавр, денна форма, контракт, 

після 11 класу 

67  7 

Фармація (молодший бакалавр, денна форма) (небюджетна 

пропозиція № 1) 

99  30 

Фармація (молодший бакалавр, денна форма) (небюджетна 

пропозиція № 2) 

21  8 

Фармація (молодший бакалавр, заочна форма) 30  8 

Фармація, фаховий молодший бакалавр, заочна форма, контракт, 

після 11 класів 

20  1 

Фармація, фаховий молодший бакалавр, контракт, після 9 класів 41   

Сума 3.389  Сума 176 Сума 229 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 
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2. СЛУХАЛИ: Затвердження списку абітурієнтів, рекомендованих до зарахування 

для здобуття фахової передвищої освіти у БДМУ на місця за кошти фізичних, юридичних 

осіб (небюджетні конкурсні пропозиції). 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування для здобуття фахової 

передвищої освіти у БДМУ на місця за кошти фізичних, юридичних осіб (небюджетні 

конкурсні пропозиції). Список оприлюднити його на інформаційних стендах приймальної 

комісії та офіційному веб-сайті університету. 

Прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про надання запрошень на навчання іноземним громадянам 

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  

Прийнято одноголосно 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора університету    Віталій МАКСИМ’ЮК 

 

Відповідальний секретар    Володимир ГЛУБОЧЕНКО 
 


