
Витяг з протоколу № 23 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 24 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 23.08.2022 р. 

3. Допуск вступників до конкурсу за результатами складання вступних випробувань 

(національного мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання). 

4. Затвердження списків вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття 

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції. 

5. Затвердження списків вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття 

вищої освіти на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні 

пропозиції. 

 

1. СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до 

приймальної комісії. 

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський ознайомив присутніх зі 

змістом листа МОН України від 22.08.2022 № 3/3628-22 «Про завершення прийому заяв та 

верифікацію даних». Листом наголошується, що з огляду на можливі технічні затримки 

при поданні електронних заяв, Приймальні комісії можуть розглядати електронні заяви 

вступників, які надійшли до закладу освіти до 19:00 23 серпня. Також МОН України з 

метою підготовки до запуску алгоритму адресного розміщення державного замовлення 

рекомендує до 14:00 26 серпня 2022 року здійснити усунення помилок у конкурсних 

пропозиціях та заявах. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та керівництва. 

2. Здійснити розгляд електронних заяви вступників, які надійшли до закладу освіти 

до 19:00 23 серпня. 

3. Забезпечити усунення помилок у конкурсних пропозиціях та заявах до 14:00  

26 серпня 2022 року. 

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 23 серпня 

2022 року. 

Оперативна інформація надходження заяв станом на 23.08.2022 р. 

(на 19:00 год.) 

Спеціальність 2021 2022 

Медицина, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 1150 1875 

Медицина, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція)  224 

Медицина, магістр, 2 курс  226 230 

Стоматологія, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна пропозиція) 407 546 

Стоматологія, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція)  236 

Стоматологія, магістр, 2 курс 80 88 
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Медична психологія, магістр, 1 курс (відкрита конкурсна 

пропозиція) 
 114 

Медична психологія, магістр, 1 курс (небюджетна конкурсна пропозиція) 255 34 

Медична психологія, магістр, 2 курс  20 

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

пропозиція) 
423 190 

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

пропозиція) 
 51 

Фармація, магістр, заочна форма, 1 курс  64 66 

Фармація, магістр, денна форма, 2 курс 28 14 

Фармація, магістр, заочна форма, 2 курс 189 143 

Медсестринство, магістр 2 5 

Медсестринство, бакалавр 20 22 

Стоматологія, молодший бакалавр 65 27 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, після 11 класу 62 34 

Медсестринство, фаховий молодший бакалавр, після 9 класу 16 14 

Фармація (молодший бакалавр, денна форма)  120 49 

Фармація (молодший бакалавр, заочна форма)  30 17 

Фармація (фаховий молодший бакалавр, денна форма) після 11 класу 65 41 

Фармація (фаховий молодший бакалавр, заочна форма) після 11 класу 19 14 

Фармація, фаховий молодший бакалавр, після 9 класів 41 55 

РАЗОМ 3383 4109 
 

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 22 серпня по 23 серпня 2022 р. до приймальної комісії надійшло 742 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 

 

4. СЛУХАЛИ: Затвердження списків вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції. 
 

 

СЛУХАЛИ: 4.1. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 221 Стоматологія (освітній 

ступінь – магістр) на небюджетну конкурсну пропозицію. 
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Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь – магістр): 

- допущено  до конкурсу – 236 осіб; 

- обсяг прийому – 5 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь – магістр) на небюджетну конкурсну 

пропозицію 5 вступників з найвищим конкурсним балом (додаток 1), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь – магістр) на небюджетну 

конкурсну пропозицію (додаток 1). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4.2. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 222 Медицина (освітній 

ступінь – магістр) на небюджетну конкурсну пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 222 Медицина (освітній ступінь – магістр): 

- допущено до конкурсу – 224 особи; 

- обсяг прийому – 10 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 222 Медицина (освітній ступінь – магістр) на небюджетну конкурсну 

пропозицію 10 вступників з найвищим конкурсним балом (додаток 2), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за спеціальністю 222 Медицина (освітній ступінь – магістр) на небюджетну конкурсну 

пропозицію (додаток 2). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4.3. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 225 Медична психологія 

(освітній ступінь – магістр) на небюджетну конкурсну пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 225 Медична психологія (освітній ступінь – 

магістр): 

- допущено  до конкурсу – 34 особи; 

- обсяг прийому – 4 особи. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 
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спеціальністю 225 Медична психологія (освітній ступінь – магістр) на небюджетну 

конкурсну пропозицію 4 вступників з найвищим конкурсним балом (додаток 3), а список 

затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за спеціальністю 225 Медична психологія (освітній ступінь – магістр) на небюджетну 

конкурсну пропозицію (додаток 3). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4.4. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація (освітній ступінь – магістр) за денною формою на небюджетну конкурсну 

пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – магістр, денна форма): 

- допущено  до конкурсу – 51 особа; 

- обсяг прийому – 4 особи. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр, денна 

форма) на небюджетну конкурсну пропозицію 4 вступників з найвищим конкурсним балом 

(додаток 4), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр, 

денна форма) на небюджетну конкурсну пропозицію (додаток 4). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4.5. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація (освітній ступінь – магістр) за заочною формою на небюджетну конкурсну 

пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – магістр, заочна форма): 

- допущено  до конкурсу – 66 осіб; 

- обсяг прийому – 15 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр, заочна 
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форма) на небюджетну конкурсну пропозицію 15 вступників із найвищим конкурсним 

балом (додаток 5), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр, 

заочна форма) на небюджетну конкурсну пропозицію (додаток 5). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 4.6. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 221 Стоматологія (освітній 

ступінь – молодший бакалавр) на небюджетну конкурсну пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь – молодший 

бакалавр): 

- допущено до конкурсу – 24 особи; 

- обсяг прийому – 50 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь – молодший бакалавр) на небюджетну 

конкурсну пропозицію усіх вступників, допущених до конкурсного відбору (додаток 6), а 

список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь – молодший бакалавр) на 

небюджетну конкурсну пропозицію (додаток 6). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4.7. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація (освітній ступінь – молодший бакалавр) за денною формою на небюджетну 

конкурсну пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – молодший бакалавр, денна форма): 

- допущено до конкурсу – 47 осіб; 

- обсяг прийому – 50 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – молодший бакалавр, 

денна форма) на небюджетну конкурсну пропозицію усіх вступників, які допущені до 

конкурсу (додаток 7), а список затвердити. 
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УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – молодший 

бакалавр, денна форма) на небюджетну конкурсну пропозицію (додаток 7). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4.8. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація (освітній ступінь – молодший бакалавр) за заочною формою на небюджетну 

конкурсну пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – молодший бакалавр, заочна форма): 

- допущено до конкурсу – 17 осіб; 

- обсяг прийому – 9 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – молодший бакалавр, 

заочна форма) на небюджетну конкурсну пропозицію 9 вступників з найвищим 

конкурсним балом (додаток 8), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – молодший 

бакалавр, заочна форма) на небюджетну конкурсну пропозицію (додаток 8). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 

 

 

5. СЛУХАЛИ Затвердження списків вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції. 

 

СЛУХАЛИ: 5.1. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого 

спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь 

– магістр) на небюджетну конкурсну пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь – магістр, 

вступ на 2 курс): 

- допущено  до конкурсу – 88 осіб; 
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- обсяг прийому – 36 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра) за спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь – магістр, 

вступ на 2 курс) на небюджетну конкурсну пропозицію 36 вступників із найвищим 

конкурсним балом (додаток 9), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь – магістр, вступ на 2 курс) на 

небюджетну конкурсну пропозицію (додаток 9). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 5.2. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого 

спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 222 Медицина (освітній ступінь – 

магістр) на небюджетну конкурсну пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 222 Медицина (освітній ступінь – магістр, вступ 

на 2 курс): 

- допущено до конкурсу – 226 осіб; 

- обсяг прийому – 50 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра) за спеціальністю 222 Медицина (освітній ступінь – магістр, вступ 

на 2 курс) на небюджетну конкурсну пропозицію 50 вступників з найвищим конкурсним 

балом (додаток 10), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 222 Медицина (освітній ступінь – магістр, вступ на 2 курс) на небюджетну 

конкурсну пропозицію (додаток 10). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 5.3. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого 

спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 225 Медична психологія (освітній 

ступінь – магістр) на небюджетну конкурсну пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 225 Медична психологія (освітній ступінь – 

магістр, вступ на 2 курс): 

- допущено  до конкурсу – 20 осіб; 

- обсяг прийому – 10 осіб. 



8 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра) за спеціальністю 225 Медична психологія (освітній ступінь – 

магістр, вступ на 2 курс) на небюджетну конкурсну пропозицію 10 вступників з найвищим 

конкурсним балом (додаток 11), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 225 Медична психологія (освітній ступінь – магістр, вступ на 2 курс) на 

небюджетну конкурсну пропозицію (додаток 11). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 5.4. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого 

спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація (освітній ступінь – магістр) за денною формою на небюджетну конкурсну 

пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – магістр, вступ на 2 курс, денна форма): 

- допущено до конкурсу – 13 осіб; 

- обсяг прийому – 15 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра) за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – магістр, вступ на 2 курс, денна форма) на небюджетну конкурсну пропозицію 

усіх вступників, допущених до конкурсу (додаток 12), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 225 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр, вступ на 2 

курс, денна форма) на небюджетну конкурсну пропозицію (додаток 12). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 5.5. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого 

спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація (освітній ступінь – магістр) за заочною формою на небюджетну конкурсну 

пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – магістр, вступ на 2 курс, заочна форма): 

- допущено до конкурсу – 143 особи; 
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- обсяг прийому – 110 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра) за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – магістр, вступ на 2 курс, заочна форма) на небюджетну конкурсну пропозицію 

110 вступників з найвищим конкурсним балом (додаток 13), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр, вступ на 2 

курс, заочна форма) на небюджетну конкурсну пропозицію (додаток 13). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 5.6. Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого 

спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 223 Медсестринство (освітній 

ступінь – бакалавр) на небюджетну конкурсну пропозицію. 

Відповідальний секретар Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що на 

небюджетну пропозицію за спеціальністю 223 Медсестринство (освітній ступінь – 

бакалавр, денна форма): 

- допущено до конкурсу – 21 особа; 

- обсяг прийому – 80 осіб. 

Пропонується рекомендувати до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра) за спеціальністю 223 Медсестринство (освітній ступінь – бакалавр) 

на небюджетну конкурсну пропозицію усіх вступників, які допущені до конкурсу (додаток 

14), а список затвердити. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої 

освіти на основі здобутого рівня/ступеня молодшого спеціаліста (фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 223 Медсестринство (освітній ступінь – бакалавр) на небюджетну 

конкурсну пропозицію (додаток 14). 
2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора закладу вищої освіти   Оксана АНДРІЄЦЬ 

 

Відповідальний секретар    Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 


