
Витяг з протоколу № 10 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 06 червня 2022 р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до приймальної комісії. 

2. Про створення та склад освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» в 

Буковинському державному медичному університеті. 

 

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

приймальної комісії. 

1.1. Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх із листом 

МОН України від 01.06.2022 р. № 1/5860-22 «Про внесення бюджетних конкурсних 

пропозицій». 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома та керівництва. 

Прийнято одноголосно 

 

1.2. Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх із листом 

МОН України від 01.06.2022 р. № 1/5837-22 «Про особливості реєстрації осіб для участі в 

магістерському тесті навчальної компетентності та магістерському комплексному тесті». 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома та керівництва. 

Прийнято одноголосно 

 
 

2. СЛУХАЛИ: Про створення та склад освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-

Україна» в Буковинському державному медичному університеті. 

2.1. Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. поінформував 

присутніх, що відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій 

території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів 

на лінії зіткнення, який затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від  

1 березня 2021 року № 271, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 

року за № 505/36127, в університеті необхідно створити освітній центр «Крим-Україна» 

(для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополь) та освітній центр «Донбас-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої 

території окремих районів Донецької та Луганської областей або території населених 

пунктів на лінії зіткнення) на правах підрозділу приймальної комісії, а також визначити 

склад зазначених центрів. 

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи Геруш І.В., який 

запропонував склад освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» в 

Буковинському державному медичному університеті, а саме: 

 Глубоченко Володимир Григорович – декан факультету медичного факультету  

№ 2, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, керівник освітніх 

центрів; 

 Сажин Сергій Іпполітович – доцент закладу вищої освіти кафедри педіатрії та 

дитячих інфекційних хвороб, голова відбіркової комісії приймальної комісії, 

заступник керівника освітніх центрів; 
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 Ходоровський Володимир Михайлович – начальник навчального відділу з 

сектором МЯО та ІАЗ, відповідальний секретар приймальної комісії; 

 Марараш Галина Григорівна – методист вищої категорії навчального відділу з 

сектором МЯО та ІАЗ; 

 Корняков Андрій Олексійович – голова студентського парламенту, студент 5 

курсу. 

ВИСТУПИЛИ: Декан факультету стоматологічного факультету Білоокий В.В., 

доцент закладу вищої освіти кафедри травматології та ортопедії, голова профспілкового 

комітету Ковальчук П.Є., доцент закладу вищої освіти кафедри гігієни та екології, 

директор коледжу фахового коледжу, заступник голови приймальної комісії Грачова Т.І., 

доцент закладу вищої освіти кафедри гігієни та екології Жуковський О.М., які підтримали 

створення освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», склад освітніх центрів 

приймальних комісій університету та запропонували їх затвердити. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Створити освітній центр «Крим-Україна» та освітній центр «Донбас-Україна» в 

Буковинському державному медичному університету на правах підрозділу 

приймальної комісії. 

2. Затвердити склад освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»: 

 Глубоченко Володимир Григорович – декан факультету медичного 

факультету № 2, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, 

керівник освітніх центрів; 

 Сажин Сергій Іпполітович – доцент закладу вищої освіти кафедри педіатрії та 

дитячих інфекційних хвороб, голова відбіркової комісії приймальної комісії, 

заступник керівника освітніх центрів; 

 Ходоровський Володимир Михайлович – начальник навчального відділу з 

сектором МЯО та ІАЗ, відповідальний секретар приймальної комісії; 

 Марараш Галина Григорівна – методист вищої категорії навчального відділу 

з сектором МЯО та ІАЗ; 

 Корняков Андрій Олексійович – голова студентського парламенту, студент 5 

курсу. 

Прийнято одноголосно 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора закладу вищої освіти   Оксана АНДРІЄЦЬ 

 

Відповідальний секретар    Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 
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