
Витяг з протоколу № 17 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 03 серпня 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 02.08.2022 р. 

3. Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, які не виконали вимог 

для зарахування на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

4. Коригування списку рекомендованих до зарахування на навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю  

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

фізичних та юридичних осіб. 

5. Про зарахування студентами І курсу на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб. 

6. Допуск вступників до конкурсу за результатами складання вступних випробувань 

(національного мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання). 

 

 

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 № 1/8528-22 від 28.07.2022 року «Про вступ осіб із 

особливо небезпечних територій», яким доведено, що Міністерство освіти і науки України 

не заперечує проти проходження творчого конкурсу такими вступниками під час вступу на 

місця за кошти державного (місцевого) бюджетів на основі повної загальної середньої 

освіти у терміни, визначені абзацом одинадцятим пункту 1 розділу V Порядку прийому.  

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 

 

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

присутніх зі змістом листа МОН № 1/8565-22 від 28.07.2022 року «Про вступ деяких 

категорій осіб», яким доведено інформацію про можливість використання довідки про 

участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпечення їх здійснення. Також МОН не заперечує використання Довідки для 

підтвердження, у разі необхідності, статусу учасника бойових дій для захисників та 

захисниць інших областей України, де наразі ведуться активні бойові дії. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та керівництва. 

Прийнято одноголосно 

 

 



2 

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

присутніх зі змістом листа МОН № 1/8709-22 від 02.08.2022 року «Про деякі особливості 

зарахування вступників», яким МОН рекомендує у разі відсутності у вступника військово-

облікового документа здійснювати зарахування на навчання на підставі письмового 

зобов’язання здійснити оформлення військово-облікового документа впродовж 6 місяців 

від початку навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та керівництва. 

Прийнято одноголосно 
 

2. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 02.08.2022 р.  

Відповідальний секретар приймальної комісії проінформував присутніх про хід прийому 

заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом 02 серпня 2022 року 

 

Оперативна інформація надходження заяв станом на 02.08.2022 р. 

(на 17:00 год.) 

Спеціальність 
Обсяг 

прийому 

Подано 

заяв 

Медицина, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 500 57 

Медицина, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 10 6 

Медицина, магістр, 2 курс  50 61 

Стоматологія, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 70 15 

Стоматологія, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 5 2 

Стоматологія, магістр, 2 курс 36 32 

Медична психологія, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна 

пропозиція) 
35 0 

Медична психологія, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 4 0 

Медична психологія, магістр, 2 курс 10 3 

Фармація, магістр, денна форма, 1 курс (відкрита конкурсна 

пропозиція) 
65 1 

Фармація, магістр, денна форма, 1 курс (небюджетна конкурсна 

пропозиція) 
4 0 

Фармація, магістр, заочна форма, 1 курс  15 1 

Фармація, магістр, денна форма, 2 курс 15 6 

Фармація, магістр, заочна форма, 2 курс 115 29 

Медсестринство, магістр 10 0 

Медсестринство, бакалавр 80 8 

Стоматологія, молодший бакалавр 50 1 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, після 11 класу 30 15 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, після 9 класу 30 14 

Фармація (молодший бакалавр, денна форма)  50 0 

Фармація (молодший бакалавр, заочна форма)  10 0 

Фармація (фаховий молодший бакалавр, денна форма) після 11 класу 30 19 

Фармація (фаховий молодший бакалавр, заочна форма) після 11 класу 15 1 

Фармація, фаховий молодший бакалавр, після 9 класів 45 55 

РАЗОМ 326 
 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 

3. СЛУХАЛИ: Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, які не виконали 
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вимог для зарахування на навчання для здобуття для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 
 

3.1. Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, які не виконали вимог для 

зарахування на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство на основі базової загальної 

середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Відповідальний секретар, ознайомив присутніх із списком вступників, які не виконали 

вимог для зарахування на навчання: 

Всього – 5 осіб: 

№ з/п ПІБ 

1 Вовкун Євангеліна Андріївна 

2 Заздра Юліанна Віталіївна 

3 Кримняк Максим-Леонід Миколайович 

4 Кричун Марія Олексіївна 

5 Мигаленюк Софія Сергіївна 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити список вступників, які не 

виконали вимоги для зарахування на навчання за спеціальністю 223 Медсестринство. 

2. Анулювати надані раніше 

рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на навчання за 

спеціальністю 223 Медсестринство. 

Прийнято одноголосно. 

 

3.2 Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, які не виконали вимог для 

зарахування на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація на основі 

базової загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Відповідальний секретар, ознайомив присутніх із списком вступників, які не виконали 

вимог для зарахування на навчання: 

Всього – 7 осіб: 

№ з/п ПІБ 

1 Кричун Марія Олексіївна 

2 Киселейчук Мар'яна Ігорівна 

3 Пастернак Богдана Богданівна 

4 Одоржоховська Катерина Олексіївна 

5 Суп Микола Андрійович 

6 Бутулінська Ангеліна Владиславівна 

7 Синиця Олег Юрійович 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, які не 

виконали вимоги для зарахування на навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація. 

2. Анулювати надані раніше 

рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на навчання за 
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спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація. 

Прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Коригування списку рекомендованих до зарахування на навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 

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

фізичних та юридичних осіб 
Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. поінформував 

присутніх, в результаті анулювання раніше наданих рекомендацій за спеціальністю  

226 Фармація, промислова фармація, вакантними є  7 місць ліцензованого обсягу за цією 

спеціальністю. Пропонується відповідно до пункту 2 розділу ХІ Правил прийому на 

навчання до Буковинського державного медичного університету для здобуття фахової 

передвищої освіти в 2022 році рекомендувати 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 наступних 7 осіб за рейтингом розгляду мотиваційних листів, а саме: 

№ з/п ПІБ 

1 Жураківська Антоніна Володимирівна 

2 Сеньків Іванна Іванівна 

3 Галицька Вікторія Сергіївна 

4 Жук Дар'я Василівна 

5 Танасійчук Віта Миколаївна 

6 Бардась Катерина Віталіївна 

7 Томнюк Анна Віталіївна 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати 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: 

− Бардась Катерина Віталіївна 

− Галицька Вікторія Сергіївна 

− Жук Дар'я Василівна 

− Жураківська Антоніна Володимирівна 

− Сеньків Іванна Іванівна 

− Танасійчук Віта Миколаївна 

− Томнюк Анна Віталіївна 

Прийнято одноголосно. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами 1 курсу на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

5.1. Про зарахування студентами 1 курсу на спеціальність 223 Медсестринство (освітньо-

професійний ступінь  «фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої 

освіти) за кошти фізичних та юридичних осіб. 

План прийому 30 осіб, подано заяв – 14, рекомендовано до зарахування – 14, виконали 
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вимоги для зарахування – 9 осіб: 

№ з/п ПІБ 

1.  Бутулінська Ангеліна Владиславівна 

2.  Жук Дар'я Василівна 

3.  Коваль Ксенія Олександрівна 

4.  Костюк Андріана Іванівна 

5.  Одоржоховська Катерина Олексіївна 

6.  Рудик Ангеліна Анатоліївна 

7.  Тивонюк Аріана Романівна 

8.  Файфер Крістіна Валентинівна 

9.  Федорчак Юлія Андріївна 

 

Пропонується вступників, які виконали вимоги для зарахування, зарахувати студентами  

1 курсу фахового коледжу денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних 

осіб за спеціальністю 223 Медсестринство  (освітньо-професійний ступінь  «фаховий 

молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти). 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати в.о. ректора зарахувати студентами 1 курсу фахового коледжу денної 

форми здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю  

223 Медсестринство  (освітньо-професійний ступінь  «фаховий молодший бакалавр» на 

основі базової загальної середньої освіти) після внесення плати за навчання на рахунок 

університету відповідно до укладених угод наступних вступників: 

1. Бутулінська Ангеліна Владиславівна 

2. Жук Дар'я Василівна 

3. Коваль Ксенія Олександрівна 

4. Костюк Андріана Іванівна 

5. Одоржоховська Катерина Олексіївна 

6. Рудик Ангеліна Анатоліївна 

7. Тивонюк Аріана Романівна 

8. Файфер Крістіна Валентинівна 

9. Федорчак Юлія Андріївна 

Прийнято одноголосно 

Всього зараховано на спеціальність 223 «Медсестринство» – 9 осіб 

 

5.2. Про зарахування студентами 1 курсу на спеціальність 226 Фармація, промислова 

фармація (освітньо-професійний ступінь  «фаховий молодший бакалавр» на основі базової 

загальної середньої освіти) за кошти фізичних та юридичних осіб. 

План прийому 45 осіб, подано заяв – 55, рекомендовано до зарахування (із врахуванням 

анулювання наданих раніше рекомендацій та коригування списку рекомендованих до 

зарахування) – 45, виконали вимоги для зарахування – 40 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 



6 

8.  Ткачук Катерина Олексіївна 

9.  Стрийська Єлизавета Олексіївна 

10.  Руснак Данієла Юріївна 

11.  Велущак Марія-Христина Василівна 

12.  Молофій Юлія Іванівна 

13.  Кіцан Катерина Василівна 

14.  Флюндра Дарина Василівна 

15.  Філіпчук Вікторія Петрівна 

16.  Климчук Анастасія Віталіївна 

17.  Вінтоник Ольга Ярославівна 

18.  Танасєв Ангеліна Миколаївна 

19.  Богіцою Олена Іванівна 

20.  Верега Анастасія Віорелівна 

21.  Гуржуй Тетяна Дмитрівна 

22.  Кіореско Марія Любомирівна 

23.  Гафінчук Валерія Сергіївна 

24.  Глуханюк Кароліна Юріївна 

25.  Аміхалакіоає Юлія Іванівна 

26.  Горлей Емелія Сергіївна 

27.  Кучер Богдана Станіславівна 

28.  Штефанюк Людмила Іванівна 

29.  Доготар Сіліна Валеріївна 

30.  Вовкун Євангеліна Андріївна 

31.  Котвінська Анастасія Сергіївна 

32.  Рошкулець Аріна Іванівна 

33.  Александру Інеса Іванівна 

34.  Дубчак Аліна Володимирівна 

35.  Кисельова Анна Олегівна 

36.  Панчук Ольга Віорелівна 

37.  Пожога Марія Павлівна 

38.  Мельник Олександра Євгенівна 

39.  Жураківська Антоніна Володимирівна 

40.  Сеньків Іванна Іванівна 

 

 

 

 

 

Пропонується вступників, які виконали вимоги для зарахування, зарахувати студентами 1 

курсу фахового коледжу денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних 

осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітньо-професійний ступінь  

«фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти). 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати в.о. ректора зарахувати студентами 1 курсу фахового коледжу денної 

форми здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 226 

Фармація, промислова фармація (освітньо-професійний ступінь  «фаховий молодший 

бакалавр» на основі базової загальної середньої освіти) після внесення плати за навчання 

на рахунок університету відповідно до укладених угод наступних вступників: 



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. Кіцан Катерина Василівна 

14. Флюндра Дарина Василівна 

15. Філіпчук Вікторія Петрівна 

16. Климчук Анастасія Віталіївна 

17. Вінтоник Ольга Ярославівна 

18. Танасєв Ангеліна Миколаївна 

19. Богіцою Олена Іванівна 

20. Верега Анастасія Віорелівна 

21. Гуржуй Тетяна Дмитрівна 

22. Кіореско Марія Любомирівна 

23. Гафінчук Валерія Сергіївна 

24. Глуханюк Кароліна Юріївна 

25. Аміхалакіоає Юлія Іванівна 

26. Горлей Емелія Сергіївна 

27. Кучер Богдана Станіславівна 

28. Штефанюк Людмила Іванівна 

29. Доготар Сіліна Валеріївна 

30. Вовкун Євангеліна Андріївна 

31. Котвінська Анастасія Сергіївна 

32. Рошкулець Аріна Іванівна 

33. Александру Інеса Іванівна 

34. Дубчак Аліна Володимирівна 

35. Кисельова Анна Олегівна 

36. Панчук Ольга Віорелівна 

37. Пожога Марія Павлівна 

38. Мельник Олександра Євгенівна 

39. Жураківська Антоніна 

Володимирівна 

40. Сеньків Іванна Іванівна
 

Прийнято одноголосно 
 

Всього зараховано на спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» – 40 осіб. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників до конкурсу за результатами складання вступних 

випробувань (національного мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного 

оцінювання). 

Відповідальний секретар приймальної комісії доповів, в період з 29 липня по  

02 серпня 2022 р. до приймальної комісії надійшло 222 заяви на вступ на навчання для 

здобуття вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до конкурсу вступників, які мають визначені Правилами прийому документи 

про попередній освітній рівень, перелік конкурсних предметів національного 

мультипредметного тесту та/або зовнішнього незалежного оцінювання, результати їх 

складання є не меншими, ніж мінімальне значення кількості балів, а також надали 

мотиваційний лист. 

Прийнято одноголосно 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора закладу вищої освіти   Оксана АНДРІЄЦЬ 

 

 

Відповідальний секретар    Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 
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	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. Кіцан Катерина Василівна
	14. Флюндра Дарина Василівна
	15. Філіпчук Вікторія Петрівна
	16. Климчук Анастасія Віталіївна
	17. Вінтоник Ольга Ярославівна
	18. Танасєв Ангеліна Миколаївна
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