
Витяг з протоколу № 21 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 18 серпня 2022 р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Коригування списку вступників, рекомендованих до зарахування за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 221 Стоматологія  

(освітній ступінь – магістр). 

2. Коригування списку вступників, рекомендованих до зарахування за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 222 Медицина  

(освітній ступінь – магістр). 

3. Коригування списку вступників, рекомендованих до зарахування за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 225 Медична 

психологія (освітній ступінь – магістр). 

4. Коригування списку вступників, рекомендованих до зарахування за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 226 Фармація, 

промислова фармація (освітній ступінь – магістр). 
 

 

1. СЛУХАЛИ: Коригування списку вступників, рекомендованих до зарахування за 

квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 221 

Стоматологія  (освітній ступінь – магістр). 
 

СЛУХАЛИ: 1.1. Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, 

рекомендованих до зарахування за квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти 

державного бюджету за спеціальністю 221 Стоматологія  (освітній ступінь – магістр) до 

Буковинського державного медичного університету, та які одночасно отримали 

рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою пріоритетністю заяви в іншому закладі 

вищої освіти. 

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

приймальною комісією 17 серпня 2022 року (протокол № 20) рекомендовано до 

зарахування за квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за 

спеціальністю 221 Стоматологія  (освітній ступінь – магістр) 1 вступницю, яка одночасно  

отримала рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою пріоритетністю заяви в 

іншому закладі вищої освіти, а саме: 
№ з/п ID ФО Конкурсний бал Пріоритетність заяви до БДМУ 

1 7899049 194,4 2 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

а також роз’яснень з листа МОН України від 08.08.2022 № 1/8981-22 вступники, які 

отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, можуть підтвердити одну 

рекомендацію з найвищою визначеною вступником пріоритетністю, за якою така 

рекомендація була надана та мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця 

державного замовлення. 

Враховуючи зазначене вище, пропонується анулювати надану раніше рекомендацію 

вступниці, яка отримала рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою 

пріоритетністю заяви в іншому закладі вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ:  

Анулювати надану раніше рекомендацію до зарахування за квотою-2 для здобуття 

вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 221 Стоматологія  (освітній 

ступінь – магістр) до Буковинського державного медичного університету вступнику, який 
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отримав рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою пріоритетністю заяви в 

іншому закладі вищої освіти, а саме ID ФО 7899049. 

Прийнято одноголосно 
 

Таким чином, кількість вакантних місць в межах квоти-2 за спеціальністю  

221 Стоматологія  (освітній ступінь – магістр) становить – 1 місце 
 

 

СЛУХАЛИ: 1.2. Надання рекомендацій до зарахування за квотою-2 (на вакантні 

місця) для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю  

221 Стоматологія (освітній ступінь – магістр). 

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

на 1 вакантне місце квоти-2 за спеціальністю 221 Стоматологія  (освітній ступінь – магістр) 

претендують 32 вступника, які надали документи на вступ у встановлені Порядком 

прийому та Правилами прийому строки, а саме: 
№ з/п ID ФО Конкурсний бал Пріоритетність заяви до БДМУ 

1.  7907034 193,3 2 

2.  8001888 192,4 4 

3.  7908585 191,9 4 

4.  7903589 187,7 4 

5.  8048642 187,25 2 

6.  8117255 186,9 2 

7.  7951588 186,9 4 

8.  7900569 184,1 2 

9.  8013936 183,95 5 

10.  8065042 180,6 5 

11.  8019550 179,1 3 

12.  7969344 174,6 2 

13.  8089503 173,4 3 

14.  7934190 171,95 4 

15.  7909189 171,4 4 

16.  7975156 169,7 3 

17.  7929061 168,9 1 

18.  7980477 163,6 5 

19.  8045841 162,95 2 

20.  6949070 159,7 5 

21.  6331331 159,35 1 

22.  7938826 156 3 

23.  6153334 155,1 5 

24.  7909092 153,15 2 

25.  8030179 153,1 3 

26.  6753224 148,8 5 

27.  7985290 148,15 3 

28.  7895880 144,35 4 

29.  7979099 144 3 

30.  7912211 143,85 2 

31.  8079148 140,05 3 

32.  5713455 139,2 3 
 

Пропонується рекомендувати до зарахування на вакантні місця за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 221 Стоматологія 

(освітній ступінь – магістр) вступника з найвищими конкурсними балами, який не 
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отримував рекомендацій до зарахування в іншому закладі вищої освіти за вищою 

пріоритетністю заяви, а саме: 
№ з/п ID ФО Конкурсний бал Пріоритетність заяви до БДМУ 

1 7907034 193,3 2 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до зарахування за квотою-2 (на вакантні місця) для здобуття вищої 

освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь 

– магістр)  ID ФО 7907034. 

2. Коригований список вступників, рекомендованих до зарахування за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 221 Стоматологія 

(освітній ступінь – магістр) затвердити. 

3. Оприлюднити коригований список вступників, рекомендованих до зарахування за 

квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю  

221 Стоматологія (освітній ступінь – магістр), на офіційному вебсайті університету. 

Прийнято одноголосно 
 

2. СЛУХАЛИ: Коригування списку вступників, рекомендованих до зарахування за 

квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 222 

Медицина  (освітній ступінь – магістр). 
 

СЛУХАЛИ: 2.1. Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, 

рекомендованих до зарахування за квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти 

державного бюджету за спеціальністю 222 Медицина  (освітній ступінь – магістр) до 

Буковинського державного медичного університету, та які одночасно отримали 

рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою пріоритетністю заяви в іншому закладі 

вищої освіти. 

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

приймальною комісією 17 серпня 2022 року (протокол № 20) рекомендовано до 

зарахування за квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за 

спеціальністю 222 Медицина (освітній ступінь – магістр) 23 вступників, з яких  

21 вступник одночасно отримав рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою 

пріоритетністю заяви в інших закладах вищої освіти, а саме: 

№ 

з/п 
ID ФО Конкурсний бал 

Пріори-тетність 

заяви до БДМУ 

Рекомендовано до зарахування 

за вищої пріорітетністю заяви 

в іншому ЗВО  

1.  8051174 197,9 4 1 (ОНМУ) 

2.  8037349 193,3 3 1 (ХНМУ) 

3.  8067287 193,3 2 1 (ХНМУ) 

4.  8009584 192,9 3 1 (НМУ) 

5.  7971213 190,5 5 1 (ХНМУ) 

6.  7906547 188 3 1 (ВНМУ) 

7.  7893922 187,2 3 1 (ВНМУ) 

8.  8002395 186,4 4 1 (ОНМУ) 

9.  8092129 184,8 4 1 (НМУ) 

10.  7897577 183,7 2 1 (ХНУ ім. Каразіна) 

11.  8028895 183,4 3 1 (НМУ) 

12.  7945277 182,35 3 1 (ВНМУ) 

13.  7964122 181,9 4 1 (ПДМУ) 

14.  7994658 181,75 3 1 (ХНМУ) 

15.  7891841 181,7 4 1 (НМУ) 
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16.  8018326 181,65 2 1 (ХНМУ) 

17.  7934534 181,5 5 1 (ВНМУ) 

18.  7949444 179,65 4 1 (ПДМУ) 

19.  8039068 179,5 4 1 (НМУ) 

20.  8053975 179,3 4 1 (ЛНМУ) 

21.  7898938 178,9 5 1 (ВНМУ) 
 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

а також роз’яснень з листа МОН України від 08.08.2022 № 1/8981-22 вступники, які 

отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, можуть підтвердити одну 

рекомендацію з найвищою визначеною вступником пріоритетністю, за якою така 

рекомендація була надана та мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця 

державного замовлення. 

Враховуючи зазначене вище, пропонується анулювати надані раніше рекомендації 

вступникам, які отримали рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою 

пріоритетністю заяви в інших закладах вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ:  

Анулювати надані раніше рекомендації до зарахування за квотою-2 для здобуття 

вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 222 Медицина  (освітній 

ступінь – магістр) до Буковинського державного медичного університету вступникам, які 

отримали рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою пріоритетністю заяви в інших 

закладах вищої освіти, а саме: 

№ з/п ID ФО 

1.  8051174 

2.  8037349 

3.  8067287 

4.  8009584 

5.  7971213 

6.  7906547 

7.  7893922 

8.  8002395 

9.  8092129 

10.  7897577 

11.  8028895 

12.  7945277 

13.  7964122 

14.  7994658 

15.  7891841 

16.  8018326 

17.  7934534 

18.  7949444 

19.  8039068 

20.  8053975 

21.  7898938 

Прийнято одноголосно 
 

Таким чином, кількість вакантних місць в межах квоти-2 за спеціальністю  

222 Медицина  (освітній ступінь – магістр) становить – 21 місце 
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СЛУХАЛИ: 2.2. Надання рекомендацій до зарахування за квотою-2 (на вакантні 

місця) для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю  

222 Медицина (освітній ступінь – магістр). 

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

на 21 вакантне місце квоти-2 за спеціальністю 221 Медицина (освітній ступінь – магістр) 

претендують 74 вступника, які надали документи на вступ у встановлені Порядком 

прийому та Правилами прийому строки, а саме: 

№ 

з/п 
ID ФО Конкурсний бал 

Пріори-

тетність заяви 

до БДМУ 

Рекомендовано до зарахування 

за вищої пріорітетністю заяви 

в іншому ЗВО  

1.  7906917 178,75 4 1 (ЛНМУ) 

2.  7900381 176,95 2 1 (ТНМУ) 

3.  7995252 175,85 3 1 (ЛНМУ) 

4.  7966169 175,75 5 1 (ЛНМУ) 

5.  8004996 175,45 5 1 (НМУ) 

6.  8027754 174,95 5 1 (НМУ) 

7.  8083108 174,8 4 1 (ІФНМУ) 

8.  8019480 173,5 4 1 (ХНМУ) 

9.  8008837 173,1 3 1 (ДДМУ) 

10.  8034352 172,7 1 - 

11.  6138308 171,45 1 - 

12.  7975272 170,45 4 2 (ЗДМУ) 

13.  7975156 169,7 4 - 

14.  7905073 169,55 4 1 (ЛНМУ) 

15.  8021256 167,8 5 1 (ІФНМУ) 

16.  7895371 167,3 4 1 (ЗДМУ) 

17.  7900471 167 3 1 (ЗДМУ) 

18.  8107329 166,85 3 1 (ВНМУ) 

19.  7405920 166,15 1 - 

20.  8079143 165,8 5 2 (КНУ ім. Т.Шевченка) 

21.  7608194 165,7 3 1 (ВНМУ) 

22.  8084204 165,4 1 - 

23.  7971115 165,1 5 1 (ХНМУ) 

24.  5648968 165 1 - 

25.  7907305 165 5 1 (ВНМУ) 

26.  8076327 164,9 4 2 (ВНМУ) 

27.  7899235 164,45 4 2 (ЛНМУ) 

28.  8043304 164,4 5 1 (ХНМУ) 

29.  7894838 163,75 5 2 (ЛНМУ) 

30.  6829791 163,65 3 1 (ЛНМУ) 

31.  7903047 163,55 2 - 

32.  8090849 163,1 1 - 

33.  8025380 163,1 3 1 (ВНМУ) 

34.  7958387 162,85 2 1 (ЗДМУ) 

35.  6753576 162,7 4 2 (ЛНМУ) 

36.  8057736 162,6 5 1 (ЛНМУ) 

37.  5720049 162,1 4 1 (ІФНМУ) 

38.  6182656 161,8 5 1 (ЛНМУ) 

39.  7910563 161,65 4 1 (ХНМУ) 

40.  8025358 159,75 4 1 (ЛНМУ) 

41.  8037407 159,3 3 1 (ХНМУ) 

42.  8020869 158,7 2 - 
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43.  8052278 158,25 1 - 

44.  7898331 157,3 1 - 

45.  7979051 157,15 1 - 

46.  8007573 155,75 2 - 

47.  6744631 155,15 2 1 (НМУ) 

48.  6153334 155,1 1 - 

49.  7893248 155,05 4 - 

50.  6752412 154,85 3 - 

51.  8047486 154,35 4 - 

52.  7891652 154,25 2 - 

53.  7909813 152,7 4 - 

54.  8121668 152,6 4 - 

55.  7895391 152,1 4 - 

56.  5699531 152 4 2 (ІФНМУ) 

57.  7953164 151,95 2 - 

58.  7952942 151,2 2 - 

59.  6242728 149,85 5 2 (ІФНМУ) 

60.  8017627 149,65 1 - 

61.  8023302 149,6 3 2 (ІФНМУ) 

62.  7896140 148,75 1 - 

63.  7957525 148 4 3 (ДНМУ) 

64.  6328006 147,15 2 - 

65.  6223639 146,3 4 - 

66.  6765386 146,25 2 - 

67.  7909514 145,85 5 - 

68.  6866217 145,5 4 - 

69.  8008468 143,8 4 - 

70.  8102963 143,5 3 - 

71.  5753707 142,85 2 - 

72.  6149257 142,25 2 - 

73.  7982682 140,1 1 - 

74.  8086033 138,45 1 - 
 

Пропонується рекомендувати до зарахування на вакантні місця за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 221 Медицина 

(освітній ступінь – магістр) 21 вступника з найвищими конкурсними балами, які не 

отримували рекомендацій до зарахування в іншому закладі вищої освіти за вищою 

пріоритетністю заяви, а саме: 

№ 

з/п 
ID ФО Конкурсний бал 

Пріори-

тетність заяви 

до БДМУ 

Рекомендовано до зарахування 

за вищої пріорітетністю заяви 

в іншому ЗВО  

1.  8034352 172,7 1 - 

2.  6138308 171,45 1 - 

3.  7975156 169,7 4 - 

4.  7405920 166,15 1 - 

5.  8084204 165,4 1 - 

6.  5648968 165 1 - 

7.  7903047 163,55 2 - 

8.  8090849 163,1 1 - 

9.  8020869 158,7 2 - 

10.  8052278 158,25 1 - 

11.  7898331 157,3 1 - 
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12.  7979051 157,15 1 - 

13.  8007573 155,75 2 - 

14.  6153334 155,1 1 - 

15.  7893248 155,05 4 - 

16.  6752412 154,85 3 - 

17.  8047486 154,35 4 - 

18.  7891652 154,25 2 - 

19.  7909813 152,7 4 - 

20.  8121668 152,6 4 - 

21.  7895391 152,1 4 - 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до зарахування за квотою-2 (на вакантні місця) для здобуття вищої 

освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 222 Медицина (освітній ступінь – 

магістр): 

№ 

з/п 
ID ФО 

1.  8034352 

2.  6138308 

3.  7975156 

4.  7405920 

5.  8084204 

6.  5648968 

7.  7903047 

8.  8090849 

9.  8020869 

10.  8052278 

11.  7898331 

12.  7979051 

13.  8007573 

14.  6153334 

15.  7893248 

16.  6752412 

17.  8047486 

18.  7891652 

19.  7909813 

20.  8121668 

21.  7895391 

2. Коригований список вступників, рекомендованих до зарахування за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 222 Медицина 

(освітній ступінь – магістр) затвердити. 

3. Оприлюднити коригований список вступників, рекомендованих до зарахування за 

квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю  

222 Медицина (освітній ступінь – магістр), на офіційному вебсайті університету. 

Прийнято одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Коригування списку вступників, рекомендованих до зарахування за 

квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 225 

Медична психологія  (освітній ступінь – магістр). 
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СЛУХАЛИ: 3.1. Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, 

рекомендованих до зарахування за квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти 

державного бюджету за спеціальністю 225 Медична психологія  (освітній ступінь – 

магістр) до Буковинського державного медичного університету, та які одночасно отримали 

рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою пріоритетністю заяви в іншому закладі 

вищої освіти. 

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

приймальною комісією 17 серпня 2022 року (протокол № 20) рекомендовано до 

зарахування за квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за 

спеціальністю 225 Медична психологія  (освітній ступінь – магістр) 1 вступницю, яка 

одночасно  отримала рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою пріоритетністю 

заяви в іншому закладі вищої освіти, а саме: 

№ з/п ID ФО Конкурсний бал 

Пріори-

тетність 

заяви до 

БДМУ 

Рекомендовано до зарахування 

за вищої пріорітетністю заяви 

в іншому ЗВО  

1 7958187 181,7 2 1 (ВНМУ) 
 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

а також роз’яснень з листа МОН України від 08.08.2022 № 1/8981-22 вступники, які 

отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, можуть підтвердити одну 

рекомендацію з найвищою визначеною вступником пріоритетністю, за якою така 

рекомендація була надана та мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця 

державного замовлення. 

Враховуючи зазначене вище, пропонується анулювати надану раніше рекомендацію 

вступниці, яка отримала рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою 

пріоритетністю заяви в іншому закладі вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ:  

Анулювати надану раніше рекомендацію до зарахування за квотою-2 для здобуття 

вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 225 Медична психологія  

(освітній ступінь – магістр) до Буковинського державного медичного університету 

вступнику, який отримав рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою 

пріоритетністю заяви в іншому закладі вищої освіти, а саме ID ФО 7958187. 

Прийнято одноголосно 

 

Таким чином, кількість вакантних місць в межах квоти-2 за спеціальністю  

225 Медична психологія  (освітній ступінь – магістр) становить – 1 місце. 

 
 

СЛУХАЛИ: 3.2. Надання рекомендацій до зарахування за квотою-2 (на вакантні 

місця) для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю  

225 Медична психологія  (освітній ступінь – магістр). 

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

на 1 вакантне місце квоти-2 за спеціальністю 225 Медична психологія  (освітній ступінь – 

магістр) претендують 8 вступників, які надали документи на вступ у встановлені Порядком 

прийому та Правилами прийому строки, а саме: 
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№ з/п ID ФО Конкурсний бал 

Пріори-

тетність заяви 

до БДМУ 

Рекомендовано до зарахування 

за вищої пріорітетністю заяви 

в іншому ЗВО  

1.  7929061 168,9 2 
заява скасована з втратою 

пріорітету 

2.  6307953 161.65 5 1 (ЛНУ) 

3.  8052262 159 4 - 

4.  7990395 154.35 1 - 

5.  8042780 152.8 2 1 (ІФНМУ) 

6.  7937834 152.8 2 - 

7.  7957147 149.25 4 - 

8.  6812337 131.75 3 - 

 

Пропонується рекомендувати до зарахування на вакантні місця за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 225 Медична 

психологія  (освітній ступінь – магістр) вступника з найвищим конкурсним балами, заява 

якого не скасована і який не отримував рекомендацій до зарахування в іншому закладі 

вищої освіти за вищою пріоритетністю заяви, а саме: 

№ з/п ID ФО Конкурсний бал 

Пріори-

тетність заяви 

до БДМУ 

Рекомендовано до 

зарахування за вищої 

пріорітетністю заяви в іншому 

ЗВО  

1.  8052262 159 4 - 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до зарахування за квотою-2 (на вакантні місця) для здобуття вищої 

освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 225 Медична психологія (освітній 

ступінь – магістр) ID ФО 8052262. 

2. Коригований список вступників, рекомендованих до зарахування за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 225 Медична 

психологія (освітній ступінь – магістр) затвердити. 

3. Оприлюднити коригований список вступників, рекомендованих до зарахування за 

квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю  

225 Медична психологія (освітній ступінь – магістр), на офіційному вебсайті університету. 

Прийнято одноголосно 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Коригування списку вступників, рекомендованих до зарахування за 

квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю  

226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр). 
 

СЛУХАЛИ: 4.1. Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, 

рекомендованих до зарахування за квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти 

державного бюджету за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – магістр) до Буковинського державного медичного університету, та які одночасно 

отримали рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою пріоритетністю заяви в 

іншому закладі вищої освіти. 

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

приймальною комісією 17 серпня 2022 року (протокол № 20) рекомендовано до 

зарахування за квотою-2 для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр) 1 
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вступника, який одночасно  отримав рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою 

пріоритетністю заяви в іншому закладі вищої освіти, а саме: 

№ з/п ID ФО Конкурсний бал 

Пріори-

тетність заяви 

до БДМУ 

Рекомендовано до зарахування 

за вищої пріорітетністю заяви в 

іншому ЗВО  

1 7927686 194 2 1 (ЛНМУ) 

 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

а також роз’яснень з листа МОН України від 08.08.2022 № 1/8981-22 вступники, які 

отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, можуть підтвердити одну 

рекомендацію з найвищою визначеною вступником пріоритетністю, за якою така 

рекомендація була надана та мають виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця 

державного замовлення. 

Враховуючи зазначене вище, пропонується анулювати надану раніше рекомендацію 

вступнику, який отримав рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою 

пріоритетністю заяви в іншому закладі вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ:  

Анулювати надану раніше рекомендацію до зарахування за квотою-2 для здобуття 

вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація (освітній ступінь – магістр) до Буковинського державного медичного 

університету вступнику, який отримав рекомендацію до зарахування за квотою-2 з вищою 

пріоритетністю заяви в іншому закладі вищої освіти, а саме ID ФО 7927686. 

Прийнято одноголосно 
 

Таким чином, кількість вакантних місць в межах квоти-2 за спеціальністю  

226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр) становить – 1 місце 

 
 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 4.2. Надання рекомендацій до зарахування за квотою-2 (на вакантні 

місця) для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за спеціальністю  

226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр). 

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

на 1 вакантне місце квоти-2 за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – магістр) претендують 2 вступника, які надали документи на вступ у встановлені 

Порядком прийому та Правилами прийому строки, а саме: 

№ з/п ID ФО Конкурсний бал 

Пріори-

тетність 

заяви до 

БДМУ 

Рекомендовано до зарахування 

за вищої пріорітетністю заяви 

в іншому ЗВО  

1 7966362 160,3 2 1 (ЗДМУ) 

2 7901465 159,75 5 2 (ХДУ) 

Зазначені вступники вже отримали рекомендації до зарахування за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету з вищою пріоритетністю заяви в 

інших закладах вищої освіти, тому пропонується передати 1 вакантне місце квоти-2 за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр) на 

загальний конкурс. 
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УХВАЛИЛИ:  

Передати 1 вакантне місце квоти-2 за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація (освітній ступінь – магістр) на загальний конкурс. 

 
 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора закладу вищої освіти   Оксана АНДРІЄЦЬ 

 

 

Відповідальний секретар    Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 


