
Витяг з протоколу № 30 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 19 вересня 2022 р. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про переведення на вакантні місця державного замовлення  осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

2. Про результати розгляду мотиваційних листів вступників, які вступають на 

навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю  

223 «Медсестринство» за кошти фізичних або юридичних осіб.  

3. Затвердження списку вступників, рекомендованих до зарахування на навчання 

для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 223 «Медсестринство» за 

кошти фізичних або юридичних осіб. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. проінформував 

присутніх, що на відкриті конкурсні пропозиції зараховані на навчання за кошти 

фізичних, юридичних осіб вступники, які користуються спеціальними умовами участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти і не отримували рекомендацій до 

зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, а саме: 

спеціальність 222 Медицина - 12 осіб; 

спеціальність 221 Стоматологія - 4 особи; 

спеціальність 225 Медична психологія - 2 особи. 

За результатами проведеного зарахування на місця державного замовлення за цими 

спеціальностями наявні вакантні місця державного замовлення, а саме: 

спеціальність 222 Медицина - 30 місць; 

спеціальність 221 Стоматологія – 1 місце; 

спеціальність 225 Медична психологія – 1 місце. 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб проводиться відповідно до розділу XII 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та Правил прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському державному медичному 

університеті в 2022 році у такій послідовності: 

- особи, зазначені в пункті 7 VIII Порядку та Правил прийому, незалежно від 

конкурсного бала; 

- особи, зазначені в пункті 5 розділу VIII Порядку та Правил прийому, якщо 

конкурсний бал складає не менше 125 балів; 

- особи, зазначені в пункті 8 розділу VIII Порядку та Правил прийому, якщо 

отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 

балів. 

Пропонується провести переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб відповідно до розділу XII 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та Правил прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському державному медичному 

університеті в 2022 році в розрізі спеціальностей. 
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УХВАЛИЛИ: 

Провести переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб відповідно до розділу XII Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському державному медичному 

університеті в 2022 році в розрізі спеціальностей. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1.1 Про переведення на вакантні місця державного замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб за 

спеціальністю 222 Медицина (освітній ступінь «магістр» на основі повної загальної 

середньої освіти) 

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. поінформував 

присутніх, що на спеціальність 222 «Медицина» (освітній ступінь «магістр» на основі 

повної загальної середньої освіти) на відкриту конкурсну пропозицію зараховано на 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 12 осіб, які не отримували рекомендацій до 

зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, а саме: 

№ 

з/п 
ПІБ 

Конкурсний 

бал 

Пункт розділу 

VIII Правил 

прийому 

Спеціальні 

умови 

1.  Коркішко Юлія Русланівна  164,100 8 ДУБД 

2.  Новосьолова Софія Андріївна  163,450 8 ОНТ 

3.  Михайлюк Оксана Михайлівна  158,050 8 ДУБД 

4.  Харук Андрій Володимирович  154,250 8 ОІ 

5.  Степан Олександр Романович  153,600 8 ОІ 

6.  Беніцька Маріна Сергіївна  150,700 8 ДУБД 

7.  Забашта Валерія Валентинівна  149,650 8 ОНТ 

8.  Годинська Дар`я Олександрівна  148,750 8 ОНТ 

9.  Панасюк Юліана Олександрівна  146,000 8 ДУБД 

10.  Нікітіна Яна Сергіївна  145,600 8 ДУБД 

11.  Ворожеєва Карина Геннадіївна  141,450 8 ОНТ 

12.  Курдін Олександр Вадимович  140,600 8 ОНТ 

Примітка:  

ДУБД – діти осіб, визнаних учасниками бойових дій; 

ОІ – особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

ОНТ – особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 

небезпечній території. 
 

Вакантних місць державного замовлення – 30. 

Прохідний бал (мінімальний бал, який дав можливість отримати рекомендацію до 

зарахування на місця державного замовлення за загальним конкурсом) – 165,000. 
 

Відповідно до розділу XII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2022 році та Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському 

державному медичному університеті в 2022 році пропонується перевести на вакантні 

місця державного замовлення за спеціальністю 222 «Медицина» (освітній ступінь 

«магістр» на основі повної загальної середньої освіти) осіб, які зазначені в пункті 8 

розділу VIII Порядку та Правил прийому і отримали ними конкурсний бал менший від 
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прохідного бала (165,000) не більше ніж на 15 балів, а саме: 

№ 

з/п 
ПІБ 

Конкурсний 

бал 

Пункт розділу 

VIII Правил 

прийому 

Спеціальні 

умови 

1.  Коркішко Юлія Русланівна  164,100 8 ДУБД 

2.  Новосьолова Софія Андріївна  163,450 8 ОНТ 

3.  Михайлюк Оксана Михайлівна  158,050 8 ДУБД 

4.  Харук Андрій Володимирович  154,250 8 ОІ 

5.  Степан Олександр Романович  153,600 8 ОІ 

6.  Беніцька Маріна Сергіївна  150,700 8 ДУБД 

Також пропонується звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з 

клопотанням щодо дозволу на переведення на вакантні місця державного замовлення 

осіб, які зазначені в пункті 8 розділу VIII Порядку та Правил прийому і отримали 

конкурсний бал менший від прохідного бала більше ніж на 15 балів. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перевести на вакантні місця державного замовлення за спеціальністю  

222 «Медицина» (освітній ступінь «магістр» на основі повної загальної середньої освіти) 

таких осіб: 

1. Беніцька Маріна Сергіївна 

2. Коркішко Юлія Русланівна  

3. Михайлюк Оксана Михайлівна  

4. Новосьолова Софія Андріївна  

5. Степан Олександр Романович  

6. Харук Андрій Володимирович  
 

2. Звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з клопотанням щодо 

дозволу на переведення на вакантні місця державного замовлення за спеціальністю  

222 «Медицина» осіб, які зазначені в пункті 8 розділу VIII Порядку та Правил прийому і 

отримали конкурсний бал менший від прохідного бала більше ніж на 15 балів. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1.2 Про переведення на вакантні місця державного замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб за 

спеціальністю 221 Стоматологія (освітній ступінь «магістр» на основі повної 

загальної середньої освіти) 

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. поінформував 

присутніх, що на спеціальність 221 «Стоматологія» (освітній ступінь «магістр» на основі 

повної загальної середньої освіти) на відкриту конкурсну пропозицію зараховано на 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 4 особи, які не отримували рекомендацій до 

зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, а саме: 

№ 

з/п 
ПІБ 

Конкурсний 

бал 

Пункт розділу 

VIII Правил 

прийому 

Спеціальні 

умови 

1.  Федько Валерія Олександрівна  153,100 8 ОНТ; ДУБД 

2.  Ткачова Світлана Сергіївна  146,750 8 ДУБД 

3.  Мельничук Олена Сергіївна  146,200 8 ДУБД 

4.  Бабій Юрій Андрійович  143,850 8 ОІ 
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Примітка:  

ДУБД – діти осіб, визнаних учасниками бойових дій; 

ОІ – особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

ОНТ – особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 

небезпечній території. 
 

Вакантних місць державного замовлення – 1. 

Прохідний бал (мінімальний бал, який дав можливість отримати рекомендацію до 

зарахування на місця державного замовлення за загальним конкурсом) – 194,500. 
 

Враховуючи те, що конкурсний бал усіх осіб менший від прохідного бала (194,500) 

більше ніж на 15 балів переведення на вакантні місця державного замовлення до розділу 

XII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському державному 

медичному університеті в 2022 році здійснити неможливо. 

У зв’язку з цим пропонується звернутися до Міністерства охорони здоров’я України 

з клопотанням щодо дозволу на переведення на вакантні місця державного замовлення за 

спеціальністю 221 «Стоматологія» осіб, які зазначені в пункті 8 розділу VIII Порядку та 

Правил прийому і отримали конкурсний бал менший від прохідного бала більше ніж на 

15 балів, у тому числі за рахунок вакантних місць державного замовлення з інших 

спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 
 

УХВАЛИЛИ: 

Звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з клопотанням щодо дозволу 

на переведення на вакантні місця державного замовлення за спеціальністю  

221 «Стоматологія» осіб, які зазначені в пункті 8 розділу VIII Порядку та Правил 

прийому і отримали конкурсний бал менший від прохідного бала більше ніж на 15 балів, 

у тому числі за рахунок вакантних місць державного замовлення з інших спеціальностей 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1.3 Про переведення на вакантні місця державного замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб за 

спеціальністю 225 Медична психологія (освітній ступінь «магістр» на основі повної 

загальної середньої освіти) 

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. поінформував 

присутніх, що на спеціальність 225 «Медична психологія» (освітній ступінь «магістр» на 

основі повної загальної середньої освіти) на відкриту конкурсну пропозицію зараховано 

на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 2 особи, які не отримували рекомендацій 

до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, а саме: 

№ 

з/п 
ПІБ 

Конкурсний 

бал 

Пункт розділу 

VIII Правил 

прийому 

Спеціальні 

умови 

1.  Долінська Анна Анатоліївна  167,000 8 ОІ 

2.  Насіненко Вікторія В`ячеславівна  149,250 8 ОНТ 

Примітка:  

ОІ – особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 
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ОНТ – особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 

небезпечній території. 
 

Вакантних місць державного замовлення – 1. 

Прохідний бал (мінімальний бал, який дав можливість отримати рекомендацію до 

зарахування на місця державного замовлення за загальним конкурсом) – 168,950. 
 

Відповідно до розділу XII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2022 році та Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському 

державному медичному університеті в 2022 році пропонується перевести на вакантні 

місця державного замовлення за спеціальністю 225 «Медична психологія» (освітній 

ступінь «магістр» на основі повної загальної середньої освіти) особу, яка зазначені в 

пункті 8 розділу VIII Порядку та Правил прийому і отримали ними конкурсний бал 

менший від прохідного бала (168,950) не більше ніж на 15 балів, а саме: 

№ 

з/п 
ПІБ 

Конкурсний 

бал 

Пункт розділу 

VIII Правил 

прийому 

Спеціальні 

умови 

1.  Долінська Анна Анатоліївна  167,000 8 ОІ 
 

Також пропонується звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з 

клопотанням щодо дозволу на переведення на вакантні місця державного замовлення 

особу (Насіненко Вікторія В`ячеславівна), яка зазначені в пункті 8 розділу VIII Порядку 

та Правил прийому і отримали конкурсний бал менший від прохідного бала більше ніж 

на 15 балів, у тому числі за рахунок вакантних місць державного замовлення з інших 

спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перевести на вакантні місця державного замовлення за спеціальністю  

225 «Медична психологія» (освітній ступінь «магістр» на основі повної загальної 

середньої освіти): 

1. Долінська Анна Анатоліївна 
 

2. Звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з клопотанням щодо 

дозволу на переведення на вакантні місця державного замовлення за спеціальністю  

225 «Медична психологія» особу (Насіненко Вікторія В`ячеславівна), яка зазначена в 

пункті 8 розділу VIII Порядку та Правил прийому і отримали конкурсний бал менший від 

прохідного бала більше ніж на 15 балів, у тому числі за рахунок вакантних місць 

державного замовлення з інших спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

Прийнято одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Про результати розгляду мотиваційних листів вступників, які 

вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 

223 «Медсестринство» за кошти фізичних або юридичних осіб.  

Голова комісії з розгляду мотиваційних листів вступників, які вступають на 

навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 223 

«Медсестринство» Сорокман Т.В. доповіла про результати роботи комісії.  

Сорокман Т.В. зазначила, що було розглянуто 5 мотиваційних листів вступників, які 

вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 223 

«Медсестринство» за кошти фізичних або юридичних осіб.  

Усі мотиваційні листи перевірені на оригінальність тексту, а провідному фахівцю з 

питань запобігання корупції Семківу В.Б. наданий доступ до результатів такої перевірки.  
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За результатами розгляду та оцінювання мотиваційних листів, а також з 

урахуванням абзацу 11 пункту 2 розділу ІХ Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти у Буковинському державному медичному університеті в 2022 році (у 

випадку коли кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензованого 

обсягу рейтинговий список формується в алфавітному порядку) сформований 

рейтинговий список вступників: 

№ з/п ПІБ 

1 Агапієва Світлана Сергіївна  

2 Осадчук Наталія Дмитрівна  

3 Сіжук Анастасія Василівна  

4 Сорока Маргарита Володимирівна  

5 Ткачук Михайло Степанович  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Результати розгляду мотиваційних листів затвердити. 

2. Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання для здобуття 

освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 223 «Медсестринство» за кошти фізичних 

або юридичних осіб, затвердити. 

Прийнято одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Затвердження списку вступників, рекомендованих до 

зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 

223 «Медсестринство» за кошти фізичних або юридичних осіб. 

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. запропонував на 

підставі рейтингового списку та ліцензованого обсягу затвердити список вступників, 

рекомендованих до зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» за кошти фізичних або юридичних осіб: 

№ з/п ПІБ 

1 Агапієва Світлана Сергіївна  

2 Осадчук Наталія Дмитрівна  

3 Сіжук Анастасія Василівна  

4 Сорока Маргарита Володимирівна  

5 Ткачук Михайло Степанович  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 223 «Медсестринство» за кошти 

фізичних або юридичних осіб. 

2. Список оприлюднити на інформаційних стендах приймальної комісії та вебсайті 

Університету. 

Прийнято одноголосно 

 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора закладу вищої освіти   Оксана АНДРІЄЦЬ 

 

 

Відповідальний секретар    Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 


