
 

 

Витяг з протоколу № 13 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 06 липня 2022 р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

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

2. Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 06.07.2022 р. 

 

 

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 04.07.2022 №1/7403-22 «Про особливості подання документів особами, які 

мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих 

років» 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та керівництва. 

Прийнято одноголосно 
 

1.2. Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх зі змістом 

наказу по університету від 05.07.2022 № 251-Адм «Про забезпечення ведення військового 

обліку при прийому на навчання» 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та керівництва. 

Прийнято одноголосно 
 

1.3. Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх з наказами 

МОН України від 29 червня 2022 року № 598 та від 2 липня 2022 року № 608, якими внесені 

зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. Відповідальному секретарю підготувати проект Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському державному медичному 

університеті в 2022 році (зі змінами) та направити на розгляд Вченої ради університету. 

Прийнято одноголосно 
 

 

1.4. Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив присутніх з наказами 

МОН України від 27 червня 2022 року № 594 та від 30 червня 2022 року № 600, якими 

внесені зміни до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 

2022 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. Відповідальному секретарю підготувати проект Правил 

прийому на навчання до Буковинського державного медичного університету для здобуття 
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фахової передвищої освіти в 2022 році (зі змінами) та направити на розгляд Вченої ради 

університету. 

Прийнято одноголосно 
 

 

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

06.07.2022 р.  

Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід 

прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом 06 липня 2022 року 

 

Оперативна інформація надходження заяв до фахового медичного коледжу БДМУ 

на основі базової середньої освіти станом 06.07.2022 р. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
План 

прийому 

Подано заяв 

2022 рік 

Аналогічний 

період 

2021 року 

МЕДСЕСТРИНСТВО 

(фаховий молодший бакалавр) 
30 8 10 

ФАРМАЦІЯ,  

ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ 

(фаховий молодший бакалавр ) 

45 39 30 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 

 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора закладу вищої освіти   Оксана АНДРІЄЦЬ 

 

 

Відповідальний секретар    Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 
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