
Витяг з протоколу № 18 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 09 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 08.08.2022 р. 

3. Допуск вступників до складання індивідуальної усної співбесіди. 

4. 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 № 1/8981-22 від 08.08.2022 року «Про надання 

рекомендацій за квотою-2», яким зокрема доведено, що граничний строк прийому заяв та 

документів для вступників, які претендують на квоту-2, та вступають на основі 

національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 

Порядком не встановлений, тому визначається приймальною комісією закладу вищої 

освіти з урахуванням того, що оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування 

за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням), здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. 

У зв’язку з зазначеним вище, пропонується встановити граничний строк прийому 

заяв та документів для вступників, які претендують на квоту-2, та вступають на основі 

національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, не 

пізніше 18:00 16 серпня 2022 року.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та керівництва. 

2. Встановити граничний строк прийому заяв та документів для вступників, які 

претендують на квоту-2, та вступають на основі національного мультипредметного тесту 

або зовнішнього незалежного оцінювання, не пізніше 18:00 16 серпня 2022 року.  

Прийнято одноголосно 

 

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

присутніх зі змістом листа МОН № 1/8984-22 від 08.08.2022 року «Про прийом заяв», яким 

доведено, Міністерство освіти і науки України не заперечує щодо прийому заяв від 

вступників, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження 

національного мультипредметного тесту (НМТ) Українським центром оцінювання якості 

освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних 

можливостей (категорія 129), але які попередньо зареєструвались для проходження НМТ 

та внаслідок цього мали проблеми з відображенням в електронному кабінеті відповідної 

категорії та не мали можливості подати заяву на вступ, до 18:00  

11 серпня 2022 року.  

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома та керівництва. 

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

08.08.2022 р.  

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. поінформував 

присутніх про хід прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом 08 серпня 

2022 року. 

 

Оперативна інформація надходження заяв станом на 08.08.2022 р. 

(на 17:00 год.) 

Спеціальність 
Обсяг 

прийому 

Подано 

заяв 

Медицина, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 500 611 

Медицина, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 10 76 

Медицина, магістр, 2 курс  50 120 

Стоматологія, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 70 182 

Стоматологія, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 5 71 

Стоматологія, магістр, 2 курс 36 57 

Медична психологія, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна 

пропозиція) 
35 27 

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

Медична психологія, магістр, 2 курс 10 6 

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

пропозиція) 
65 64 

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

пропозиція) 
4 8 

Фармація, магістр, заочна форма, 1 курс  15 17 

Фармація, магістр, денна форма, 2 курс 15 11 

Фармація, магістр, заочна форма, 2 курс 115 57 

Медсестринство, магістр 10 0 

Медсестринство, бакалавр 80 14 

Стоматологія, молодший бакалавр 50 10 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, після 11 класу 30 19 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, після 9 класу 30 14 

Фармація (молодший бакалавр, денна форма)  50 21 

Фармація (молодший бакалавр, заочна форма)  10 6 

Фармація (фаховий молодший бакалавр, денна форма) після 11 класу 30 22 

Фармація (фаховий молодший бакалавр, заочна форма) після 11 класу 15 6 

Фармація, фаховий молодший бакалавр, після 9 класів 45 55 

РАЗОМ 1478 
 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 
 

 

3. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників до складання індивідуальної усної співбесіди. 

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. доповів, що станом 

на 18:00 08 серпня до приймальної комісії надійшли заяви на вступ на навчання для 

здобуття вищої освіти за результатами індивідуальної усної співбесіди від осіб, місце 

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, а саме: 
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Спеціальність 222 Медицина 

№ ID заяви Пріорітетність Форма ІУС 

1 10526691 5 дистанційна 

2 10548970 4 дистанційна 

3 10680654 2 дистанційна 

4 10712690 1 очна 
 

Спеціальність 221 Стоматологія 

№ ID заяви Пріорітетність Форма ІУС 

1 10541244 1 дистанційна 

2 10628375 5 дистанційна 

3 10675329 3 дистанційна 

4 10690218 5 дистанційна 

5 10691144 К дистанційна 

6 10699730 К дистанційна 
 

Спеціальність 225 Медична психологія 

№ ID заяви Пріорітетність Форма ІУС 

1 10549966 5 очна 
 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до складання індивідуальної усної співбесіди вступників, місце 

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, і, які 

подали заяви на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди у встановлені 

Правилами прийому строки. 

Прийнято одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників до конкурсу за результатами складання 

вступних випробувань (національного мультипредметного тесту, зовнішнього 

незалежного оцінювання). 

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. доповів, що в 

період з 03 серпня по 08 серпня 2022 р. до приймальної комісії надійшло 970 заяв 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 


