
Витяг з протоколу № 17 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 22 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 22.07.2022 р. 

3. Про результати розгляду мотиваційних листів. 

4. Затвердження списків вступників, рекомендованих до зарахування на навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі 

базової середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 

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

комісії. 

1.1. Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. ознайомив 

присутніх зі змістом листа МОН № 1/8122-22 від 18.07.2022 року, яким доведено, що 

реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та 

магістерського комплексного тесту закінчується о 18:00 18 липня.  

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 

 

1.2. Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. ознайомив 

присутніх зі змістом листа філії АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

«Чернівецька регіональна дирекція» з проханням надати інформацію у вигляді 

відеокоментаря щодо вступної кампанії у БДМУ для вступників на перший курс для 

здобуття вищої освіти (який пороговий бал університет встановив для цьогорічних 

абітурієнтів, на скільки він відрізняється від минулорічного?). 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. Відповідальному секретаря Ходоровському В.М. надати 

запитувану інформацію після відповідного погодження. 

Прийнято одноголосно 

 

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

22.07.2022 р.  

Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід прийому 

заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом 22 липня 2022 року 

 

Оперативна інформація надходження заяв станом 22.07.2022 р. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ План прийому 
Подано  

заяв 

МЕДСЕСТРИНСТВО 

(фаховий молодший бакалавр) 

на основі БЗСО 

30 14 

ФАРМАЦІЯ,  

ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ 

(фаховий молодший бакалавр ) 

на основі БЗСО 

45 55 
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МЕДСЕСТРИНСТВО 

(фаховий молодший бакалавр) 

на основі ПЗСО 

30 8 

ФАРМАЦІЯ,  

ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ 

(фаховий молодший бакалавр ) 

на основі ПЗСО 

30 10 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Про результати розгляду мотиваційних листів. 

3.1. Голова комісії з розгляду мотиваційних листів вступників, які вступають на 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» Грачова Т.І. доповіла про результати 

роботи комісії.  

Грачова Т.І. зазначила, що було розглянуто 53 мотиваційні листи вступників, які 

вступають на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової 

середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб.  

Усі мотиваційні листи перевірені на оригінальність тексту, а провідному фахівцю з 

питань запобігання корупції Семківу В.Б. наданий доступ до результатів такої перевірки.  

За результатами розгляду та оцінювання мотиваційних листів сформований 

рейтинговий список вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» на основі базової середньої освіти за кошти фізичних або 

юридичних осіб: 

№ з/п ПІБ 

1 Войценко Анна Вікторівна 

2 Влашинець Анна Олександрівна 

3 Федоряк Каріна Ігорівна 

4 Істратій Марина Вікторівна 

5 Малінеску Беатріс Іванівна 

6 Микайло Валентина Миколаївна 

7 Нижник Руслана Русланівна 

8 Ткачук Катерина Олексіївна 

9 Стрийська Єлизавета Олексіївна 

10 Руснак Данієла Юріївна 

11 Велущак Марія-Христина Василівна 

12 Молофій Юлія Іванівна 

13 Кричун Марія Олексіївна 

14 Кіцан Катерина Василівна 

15 Киселейчук Мар'яна Ігорівна 

16 Флюндра Дарина Василівна 

17 Філіпчук Вікторія Петрівна 

18 Климчук Анастасія Віталіївна 

19 Вінтоник Ольга Ярославівна 

20 Танасєв Ангеліна Миколаївна 
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21 Богіцою Олена Іванівна 

22 Верега Анастасія Віорелівна 

23 Гуржуй Тетяна Дмитрівна 

24 Кіореско Марія Любомирівна 

25 Пастернак Богдана Богданівна 

26 Гафінчук Валерія Сергіївна 

27 Глуханюк Кароліна Юріївна 

28 Одоржоховська Катерина Олексіївна 

29 Аміхалакіоає Юлія Іванівна 

30 Горлей Емелія Сергіївна 

31 Кучер Богдана Станіславівна 

32 Штефанюк Людмила Іванівна 

33 Доготар Сіліна Валеріївна 

34 Вовкун Євангеліна Андріївна 

35 Котвінська Анастасія Сергіївна 

36 Рошкулець Аріна Іванівна 

37 Суп Микола Андрійович 

38 Александру Інеса Іванівна 

39 Бутулінська Ангеліна Владиславівна 

40 Дубчак Аліна Володимирівна 

41 Кисельова Анна Олегівна 

42 Панчук Ольга Віорелівна 

43 Пожога Марія Павлівна 

44 Синиця Олег Юрійович 

45 Мельник Олександра Євгенівна 

46 Жураківська Антоніна Володимирівна 

47 Сеньків Іванна Іванівна 

48 Галицька Вікторія Сергіївна 

49 Жук Дар'я Василівна 

50 Танасійчук Віта Миколаївна 

51 Бардась Катерина Віталіївна 

52 Томнюк Анна Віталіївна 

53 Анатійчук Віолєта Сергіївна 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Результати розгляду мотиваційних листів затвердити. 

2. Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» на основі базової середньої освіти за кошти фізичних або 

юридичних осіб, затвердити. 

Прийнято одноголосно 

 

3.2 Голова комісії з розгляду мотиваційних листів вступників, які вступають на 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» Грачова Т.І. доповіла про результати роботи комісії.  

Грачова Т.І. зазначила, що було розглянуто 14 мотиваційні листи вступників, які 

вступають на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
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бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» на основі базової середньої освіти за 

кошти фізичних або юридичних осіб.  

За результатами розгляду та оцінювання мотиваційних листів, а також з урахуванням 

абзацу 4 пункту 2 розділу ІХ Правил прийому на навчання до Буковинського державного 

медичного університету для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році (у випадку 

коли кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензованого обсягу 

рейтинговий список формується в алфавітному порядку) сформований рейтинговий 

список вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» на основі базової 

середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб: 

 № з/п ПІБ 

1 Бутулінська Ангеліна Владиславівна 

2 Вовкун Євангеліна Андріївна 

3 Жук Дар'я Василівна 

4 Заздра Юліанна Віталіївна 

5 Коваль Ксенія Олександрівна 

6 Костюк Андріана Іванівна 

7 Кримняк Максим-Леонід Миколайович 

8 Кричун Марія Олексіївна 

9 Мигаленюк Софія Сергіївна 

10 Одоржоховська Катерина Олексіївна 

11 Рудик Ангеліна Анатоліївна 

12 Тивонюк Аріана Романівна 

13 Файфер Крістіна Валентинівна 

14 Федорчак Юлія Андріївна 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Результати розгляду мотиваційних листів затвердити. 

2. Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 223 

«Медсестринство» на основі базової середньої освіти на місця за кошти фізичних або 

юридичних осіб, затвердити. 

Прийнято одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Затвердження списків вступників, рекомендованих до зарахування на 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на 

основі базової середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб. 

4.1. Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. запропонував на 

підставі рейтингового списку та ліцензованого обсягу затвердити список вступників, 

рекомендованих до зарахування на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» на 

основі базової середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб: 

№ з/п ПІБ 

1 Войценко Анна Вікторівна 

2 Влашинець Анна Олександрівна 

3 Федоряк Каріна Ігорівна 

4 Істратій Марина Вікторівна 

5 Малінеску Беатріс Іванівна 
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6 Микайло Валентина Миколаївна 

7 Нижник Руслана Русланівна 

8 Ткачук Катерина Олексіївна 

9 Стрийська Єлизавета Олексіївна 

10 Руснак Данієла Юріївна 

11 Велущак Марія-Христина Василівна 

12 Молофій Юлія Іванівна 

13 Кричун Марія Олексіївна 

14 Кіцан Катерина Василівна 

15 Киселейчук Мар'яна Ігорівна 

16 Флюндра Дарина Василівна 

17 Філіпчук Вікторія Петрівна 

18 Климчук Анастасія Віталіївна 

19 Вінтоник Ольга Ярославівна 

20 Танасєв Ангеліна Миколаївна 

21 Богіцою Олена Іванівна 

22 Верега Анастасія Віорелівна 

23 Гуржуй Тетяна Дмитрівна 

24 Кіореско Марія Любомирівна 

25 Пастернак Богдана Богданівна 

26 Гафінчук Валерія Сергіївна 

27 Глуханюк Кароліна Юріївна 

28 Одоржоховська Катерина Олексіївна 

29 Аміхалакіоає Юлія Іванівна 

30 Горлей Емелія Сергіївна 

31 Кучер Богдана Станіславівна 

32 Штефанюк Людмила Іванівна 

33 Доготар Сіліна Валеріївна 

34 Вовкун Євангеліна Андріївна 

35 Котвінська Анастасія Сергіївна 

36 Рошкулець Аріна Іванівна 

37 Суп Микола Андрійович 

38 Александру Інеса Іванівна 

39 Бутулінська Ангеліна Владиславівна 

40 Дубчак Аліна Володимирівна 

41 Кисельова Анна Олегівна 

42 Панчук Ольга Віорелівна 

43 Пожога Марія Павлівна 

44 Синиця Олег Юрійович 

45 Мельник Олександра Євгенівна 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 

226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової середньої освіти за кошти 

фізичних або юридичних осіб. 

2. Список оприлюднити на інформаційних стендах приймальної комісії та вебсайті 

Університету. 
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Прийнято одноголосно 

 

4.2. Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. запропонував на 

підставі рейтингового списку та ліцензованого обсягу затвердити список вступників, 

рекомендованих до зарахування на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» на основі базової 

середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб: 

 

№ з/п ПІБ 

1 Бутулінська Ангеліна Владиславівна 

2 Вовкун Євангеліна Андріївна 

3 Жук Дар'я Василівна 

4 Заздра Юліанна Віталіївна 

5 Коваль Ксенія Олександрівна 

6 Костюк Андріана Іванівна 

7 Кримняк Максим-Леонід Миколайович 

8 Кричун Марія Олексіївна 

9 Мигаленюк Софія Сергіївна 

10 Одоржоховська Катерина Олексіївна 

11 Рудик Ангеліна Анатоліївна 

12 Тивонюк Аріана Романівна 

13 Файфер Крістіна Валентинівна 

14 Федорчак Юлія Андріївна 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 

223 «Медсестринство» на основі базової середньої освіти за кошти фізичних або 

юридичних осіб. 

2. Список оприлюднити на інформаційних стендах приймальної комісії та вебсайті 

Університету. 

Прийнято одноголосно 

 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора закладу вищої освіти   Оксана АНДРІЄЦЬ 

 

 

Відповідальний секретар    Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 
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	За результатами розгляду та оцінювання мотиваційних листів сформований рейтинговий список вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація...
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