
Витяг з протоколу № 19 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 12 серпня 2022 р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 12.08.2022 р. 

2. Затвердження результатів складання індивідуальної усної співбесіди. 

3. Допуск вступників до конкурсу за результатами складання вступних випробувань 

(національного мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання). 
 

 

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

12.08.2022 р.  

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. поінформував 

присутніх про хід прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом 12 серпня 

2022 року. 

Оперативна інформація надходження заяв станом на 12.08.2022 р. 

(на 15:00 год.) 

Спеціальність 
Обсяг 

прийому 

Подано 

заяв 

Медицина, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 500 1035 

Медицина, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 10 114 

Медицина, магістр, 2 курс  50 155 

Стоматологія, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 70 293 

Стоматологія, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 5 117 

Стоматологія, магістр, 2 курс 36 64 

Медична психологія, магістр, 1 курс  

(відкрита конкурсна пропозиція) 
35 55 

Медична психологія, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 4 12 

Медична психологія, магістр, 2 курс 10 9 

Фармація, магістр, денна форма, 1 курс  

(відкрита конкурсна пропозиція) 
65 109 

Фармація, магістр, денна форма, 1 курс  

(небюджетна конкурсна пропозиція) 
4 24 

Фармація, магістр, заочна форма, 1 курс  15 28 

Фармація, магістр, денна форма, 2 курс 15 12 

Фармація, магістр, заочна форма, 2 курс 115 82 

Медсестринство, магістр 10 0 

Медсестринство, бакалавр 80 15 

Стоматологія, молодший бакалавр 50 13 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, після 11 класу 30 25 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, після 9 класу 30 14 

Фармація (молодший бакалавр, денна форма)  50 37 

Фармація (молодший бакалавр, заочна форма)  10 13 

Фармація (фаховий молодший бакалавр, денна форма) після 11 класу 30 28 

Фармація (фаховий молодший бакалавр, заочна форма) після 11 класу 15 10 

Фармація, фаховий молодший бакалавр, після 9 класів 45 55 

РАЗОМ 2319 
 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 
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Прийнято одноголосно 
 

2. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів складання індивідуальної усної співбесіди. 

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

відповідно до затвердженого графіку в період з 11 серпня по 12 серпня 2022 року проведені 

індивідуальної усної співбесіди від осіб, місце проживання яких зареєстровано 

(задекларовано) на особливо небезпечній території.  

Результати складання індивідуальної усної співбесіди: 

Спеціальність 222 Медицина 

№ ID заяви Українська мова Математика Історія України 

1 10526691 не з’явилася 

2 10548970 160 183 165 

3 10680654 160 138 160 

4 10712690 150 146 155 

 

Спеціальність 221 Стоматологія 

№ ID заяви Українська мова Математика 
Історія 

України 

1 10541244 не з’явився 

2 10628375 не з’явилася 

3 10675329 не з’явилася 

4 10690218 150 147 150 

5 10691144 160 138 160 

6 10699730 не з’явилася 

 

Спеціальність 225 Медична психологія 

№ ID заяви Українська мова Математика Історія України 

1 10549966 160 161 165 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити результати складання індивідуальної усної співбесіди. 

2. Допустити до конкурсу вступників, які успішно склали індивідуальну усну 

співбесіду та отримали кількість балів за кожний з предметів не менше ніж 

встановлений університетом мінімальний рівень, а саме: 

№ ID заяви 

1 10548970 

2 10680654, 10691144 

3 10712690 

4 10690218 

5 10549966 

Прийнято одноголосно 
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3. 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 08 серпня по 12 серпня 2022 р. до приймальної комісії надійшло 846 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 
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