
Витяг з протоколу № 22 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 22 серпня 2022 р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про зарахування на навчання на 1 курс за квотою-2 для здобуття вищої освіти за 

освітнім ступенем «магістр» за кошти державного бюджету на основі повної загальної 

середньої освіти. 

2. Інформація про хід прийому заяв від вступників станом на 22.08.2022 р. 

3. Допуск вступників до конкурсу за результатами складання вступних випробувань 

(національного мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання). 
 

1. СЛУХАЛИ: Про зарахування на навчання на 1 курс за квотою-2 для здобуття 

вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» за кошти державного бюджету на основі 

повної загальної середньої освіти. 

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. 

Рішенням приймальної комісії від 17 серпня 2022 року (протокол № 20) та від  

18 серпня 2022 року (протокол № 21) рекомендовано до зарахування за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти освітнім ступенем «магістр» за кошти державного бюджету  

25 осіб: 

на спеціальність 221 Стоматологія – 1 особа; 

на спеціальність 222 Медицина – 23 особи; 

на спеціальність 225 Медична психологія – 1 особа. 

Особи, які рекомендовані до зарахування за квотою-2 повинні, були виконати вимоги 

для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати оригінали документів до 

10:00 20 серпня 2022 року. Виконали вимоги 18 осіб. 

Відповідно до пункту 1 розділу XІ  Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти у Буковинському державному медичному університеті в 2022 році пропонується 

анулювати раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування 

на місця державного замовлення, потім провести зарахування на всі спеціальності осіб, які 

виконали вимоги для зарахування за квотою-2. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Провести анулювання раніше наданих рекомендацій вступникам, які не виконали 

вимог для зарахування на місця державного замовлення, потім здійснити зарахування на 

всі спеціальності осіб, які виконали вимоги для зарахування за квотою 2. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1.1. Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення за квотою-2. 
 

СЛУХАЛИ: 1.1.1. Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 за 

спеціальністю 222 Медицина. 

Відповідальний секретар, ознайомив присутніх із списком вступників, які не 

виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 за 

спеціальністю 222 Медицина. Всього – 6 осіб: 
№ з/п ID ФО Конкурсний бал Пріоритетність заяви  

1.  7975156 169,7 4 

2.  8007573 155,75 2 

3.  7893248 155,05 4 

4.  8047486 154,35 4 
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5.  7895391 152,1 4 

6.  7891652 154,25 2 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити список вступників, які не виконали вимоги для зарахування на місця 

державного замовлення за квотою-2 за спеціальністю 222 Медицина. 

2. Анулювати надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для 

зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 за спеціальністю 222 Медицина. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1.1.2. Анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 за 

спеціальністю 225 Медична психологія. 

Відповідальний секретар, ознайомив присутніх із списком вступників, які не 

виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 за 

спеціальністю 225 Медична психологія. 

Всього – 1 особа: 

№ з/п ID ФО Конкурсний бал Пріоритетність заяви  

1.  8052262 159 4 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити список вступників, які не виконали вимоги для зарахування на місця 

державного замовлення за квотою-2 за спеціальністю 225 Медична психологія. 

2. Анулювати надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для 

зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 за спеціальністю 225 Медична 

психологія. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1.2. Про зарахування на навчання на 1 курс за квотою-2 для здобуття 

вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» за кошти державного бюджету. 
 

СЛУХАЛИ: 1.2.1. Про зарахування на навчання на 1 курс за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» за кошти державного бюджету 

за спеціальністю 221 Стоматологія. 

На спеціальність 221 Стоматологія за квотою-2 рекомендовано до зарахування 

рішенням приймальної комісії 1 особа.  

Виконали вимогу для зарахування на місця державного замовлення 1 особа: 

№ з/п ID ФО Конкурсний бал Пріоритетність заяви  

1.  7907034 193,3 2 

Пропонується вступницю ID ФО 8052262, яка була рекомендована до зарахування на 

місце державного замовлення та виконала вимоги щодо зарахування, зарахувати на 

навчання на 1 курс за квотою-2 для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» 

за кошти державного бюджету за спеціальністю 221 Стоматологія. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати на навчання на 1 курс за квотою-2 для здобуття вищої освіти за освітнім 

ступенем «магістр» за кошти державного бюджету за спеціальністю 221 Стоматологія таку 

особу: 

1. ID ФО 8052262. 

Прийнято одноголосно 
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СЛУХАЛИ: 1.2.2. Про зарахування на навчання на 1 курс за квотою-2 для 

здобуття вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» за кошти державного бюджету 

за спеціальністю 222 Медицина. 

На спеціальність 222 Медицина за квотою-2 рекомендовано до зарахування 

рішеннями приймальної комісії 23 особи.  

Виконали вимогу для зарахування на місця державного замовлення 17 осіб: 

№ з/п ID ФО Конкурсний бал Пріоритетність заяви  

1.  7991831 191,3 1 

2.  5798929 178,9 1 

3.  8034352 172,7 1 

4.  6138308 171,45 1 

5.  7405920 166,15 1 

6.  8084204 165,4 1 

7.  5648968 165 1 

8.  7903047 163,55 2 

9.  8090849 163,1 1 

10.  8020869 158,7 2 

11.  8052278 158,25 1 

12.  7898331 157,3 1 

13.  7979051 157,15 1 

14.  6153334 155,1 1 

15.  6752412 154,85 3 

16.  7909813 152,7 4 

17.  8121668 152,6 4 

Пропонується усіх вступників (всього 17 осіб), яка були рекомендовані до 

зарахування на місця державного замовлення та виконали вимоги щодо зарахування, 

зарахувати на навчання на 1 курс за квотою-2 для здобуття вищої освіти за освітнім 

ступенем «магістр» за кошти державного бюджету за спеціальністю 222 Медицина. 

УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати на навчання на 1 курс за квотою-2 для здобуття вищої освіти за освітнім 

ступенем «магістр» за кошти державного бюджету за спеціальністю 222 Медицина таких 

осіб: 

1. 5648968 

2. 5798929 

3. 6138308 

4. 6153334 

5. 6752412 

6. 7405920 

7. 7898331 

8. 7903047 

9. 7909813 

10. 7979051 

11. 7991831 

12. 8020869 

13. 8034352 

14. 8052278 

15. 8084204 

16. 8090849 

17. 8121668 

Прийнято одноголосно 

 

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

22.08.2022 р.  

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. поінформував 

присутніх про хід прийому заяв від вступників в розрізі спеціальностей станом 22 серпня 

2022 року. 
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Оперативна інформація надходження заяв станом на 22.08.2022 р. 

(на 09:00 год.) 

Спеціальність 
Обсяг 

прийому 

Подано 

заяв 

Медицина, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 500 1556 

Медицина, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 10 161 

Медицина, магістр, 2 курс  50 190 

Стоматологія, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 70 438 

Стоматологія, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 5 187 

Стоматологія, магістр, 2 курс 36 78 

Медична психологія, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна 

пропозиція) 
35 86 

Медична психологія, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 4 27 

Медична психологія, магістр, 2 курс 10 14 

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

пропозиція) 
65 160 

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

пропозиція) 
4 42 

Фармація, магістр, заочна форма, 1 курс  15 51 

Фармація, магістр, денна форма, 2 курс 15 13 

Фармація, магістр, заочна форма, 2 курс 115 114 

Медсестринство, магістр 10 3 

Медсестринство, бакалавр 80 17 

Стоматологія, молодший бакалавр 50 18 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, після 11 класу 30 30 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, після 9 класу 30 14 

Фармація (молодший бакалавр, денна форма)  50 45 

Фармація (молодший бакалавр, заочна форма)  10 14 

Фармація (фаховий молодший бакалавр, денна форма) після 11 класу 30 35 

Фармація (фаховий молодший бакалавр, заочна форма) після 11 класу 15 12 

Фармація, фаховий молодший бакалавр, після 9 класів 45 55 

РАЗОМ 3360 
 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 

 

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 16 серпня по 22 серпня 2022 р. до приймальної комісії надійшло 483 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 
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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 


