ПРОТОКОЛ № 27
засідання приймальної комісії Буковинського державного медичного університету
від 06 жовтня 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;
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;
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, доктор медичних наук, професор.
Цуркан І.М. – студент 4 курсу медичного факультету №1, староста курсу;
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зарахування студентами І курсу медичного факультету № 3 на спеціальність
222 “Медицина” іноземних громадян за контрактом з навчанням англійською мовою.
1. СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами І курсу медичного факультету № 3
денної форми здобуття освіти ОС Магістр спеціальність 222 “Медицина” іноземних
громадян за контрактом з навчанням англійською мовою.
Відповідальний секретар проінформував присутніх, що 05 жовтня 2021 року до
співбесіди були допущені 3 іноземні абітурієнти, які успішно пройшли вступні
випробування
з
біології,
хімії
та
англійської
мови,
а
саме:
Громадян Республіки Гана:
1. Броббей Самуел Абоагуе
2. Нарті Берніс Асантеваа
Громадян Федеративної Республіки Нігерія:
3. Алагбо Мухтар Колаволе
4. Озоугву Косісочукву Меріджейн
Рекомендується зарахувати їх студентами І-го курсу медичного факультету №3
денної форми здобуття освіти, ОС Магістр, спеціальність 222 “Медицина” за
результатами вступних випробувань з біології, хімії та англійської мови на контрактних
умовах вищевказаних абітурієнтів (з навчанням англійською мовою, термін навчання
06.10.2021 - 30.06.2027).
УХВАЛИЛИ: Зарахувати з 06 жовтня 2021 року студентами І-го курсу медичного
факультету №3 денної форми здобуття освіти, спеціальність 222 “Медицина”, освітній
ступінь «Магістр», за результатами вступних випробувань з біології, хімії та англійської
мови на контрактних умовах (з навчанням англійською мовою, термін навчання
06.10.2021 - 30.06.2027):
Громадян Республіки Гана:
1. Броббей Самуел Абоагуе
2. Нарті Берніс Асантеваа
Громадян Федеративної Республіки Нігерія:
3. Алагбо Мухтар Колаволе
4. Озоугву Косісочукву Меріджейн
Прийнято одноголосно
Голова приймальної комісії,
в.о. ректора університету

Віталій МАКСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

Володимир ГЛУБОЧЕНКО

