
Витяг з протоколу № 15 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 15 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 14.07.2022 р. 

3. Допуск вступників до участі у конкурсі за результатами розгляду мотиваційних 

листів. 

 

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

комісії. 

1.1. Відповідальний секретар приймальної комісії повідомив присутніх, що відповідно до 

листа Міністерства освіти і науки України №1/7752-22 від 11.07.2022 року "Про прийом 

заяв та документів вступників на основі базової середньої освіти" термін прийому заяв 

(ФМБ на основі БСО) продовжено до 18:00 14 липня 2022 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та керівництва. 

Прийнято одноголосно 

 

1.2. Відповідальний секретар приймальної комісії повідомив присутніх, що до приймальної 

комісії надійшов лист Міністерства освіти і науки України від 13.07.2022 №1/7885-22 "Про 

форми документів", згідно якого надана інформація, що наказом МОН України від 

23.06.2022 № 583 затверджені форми документів, що застосовуються у 2022/2023 

навчальному році. Наказ направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України, процедура проходження якої завершуються. З урахуванням зазначеного та 

зважаючи на терміни вступної кампанії Міністерство освіти і науки України направляє для 

тимчасового використання форми документів для проведення вступної кампанії (додаток 

– 7 форм). 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома та керівництва.  

Прийнято одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 14.07.2022 р.  

Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід прийому 

заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом 14 липня 2022 року 

 

Оперативна інформація надходження заяв до фахового медичного коледжу БДМУ 

на основі базової середньої освіти станом 14.07.2022 р. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
План 

прийому 

Подано заяв 

2022 рік 

Аналогічний 

період 

2021 року 

МЕДСЕСТРИНСТВО 
(фаховий молодший бакалавр) 

30 14 16 

ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА 

ФАРМАЦІЯ 
(фаховий молодший бакалавр ) 

45 55 41 
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УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 
 

3. СЛУХАЛИ: Допуск вступників до участі у конкурсі за результатами розгляду 

мотиваційних листів. 

 Відповідальний секретар приймальної комісії доповів особові справи вступників, які 

надали документи до приймальної комісії (списки абітурієнтів по категоріях вступу та 

спеціальностям додаються – додаток 1).  

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у конкурсі за результатами розгляду мотиваційних листів осіб 

зазначених в додатку до протоколу відповідно до визначених категорій вступу. Списки 

вступників затвердити. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора закладу вищої освіти   Оксана АНДРІЄЦЬ 

 

Відповідальний секретар    Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 
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