
Витяг з протоколу № 31 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 26 вересня 2022 р. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Інформація про хід прийому заяв від вступників під час додаткового набору 

станом на 24.09.2022 р. 

2. Допуск вступників до конкурсу за результатами складання вступних випробувань 

(національного мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання). 

3. Затвердження списків вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття 

вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні 

пропозиції під час додаткового набору. 

4. Про зарахування студентами 1 курсу на спеціальність 223 Медсестринство для 

здобуття освітнього ступеня «магістр» на основі здобутого освітнього ступеня «бакалавр» 

за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформація про хід прийому заяв від вступників під час 

додаткового набору станом на 24.09.2022 р.  

Відповідальний секретар приймальної комісії Ходоровський В.М. проінформував 

присутніх про хід прийому заяв від вступників під час додаткового набору в розрізі 

спеціальностей станом на 24 вересня 2022 року 

Оперативна інформація надходження заяв під час додаткового набору  

станом на 24.09.2022 р. (на 18:00 год.) 

Спеціальність 
Обсяг 

прийому 

Подано 

заяв 

Медицина, магістр, 1 курс  50 6 

Медицина, магістр, 2 курс  50 7 

Стоматологія, магістр, 1 курс  6 5 

Стоматологія, магістр, 2 курс 1 2 

Медична психологія, магістр, 1 курс 15 0 

Медична психологія, магістр, 2 курс 5 0 

Фармація, магістр, денна форма, 1 курс  50 1 

Фармація, магістр, денна форма, 2 курс 12 2 

Медсестринство, бакалавр 30 2 

РАЗОМ 25 
 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію взяти до відома. 

Прийнято одноголосно 

 

2. 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 19 вересня по 24 вересня 2022 р. до приймальної комісії надійшло 25 заяв на вступ 

на навчання для здобуття вищої освіти. Ходоровський В.М. запропонував 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. 
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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. 

Інформація щодо кількості вступників, які допущені до конкурсного відбору  

Спеціальність 
Подано 

заяв 
Допущено 

Медицина, магістр, 1 курс  6 6 

Медицина, магістр, 2 курс  7 7 

Стоматологія, магістр, 1 курс  5 5 

Стоматологія, магістр, 2 курс 2 0 

Медична психологія, магістр, 1 курс 0 0 

Медична психологія, магістр, 2 курс 0 0 

Фармація, магістр, денна форма, 1 курс  1 1 

Фармація, магістр, денна форма, 2 курс 2 1 

Медсестринство, бакалавр 2 2 

РАЗОМ 25 22 
 

Прийнято одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Затвердження списків вступників, рекомендованих до 

зарахування для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

небюджетні конкурсні пропозиції під час додаткового набору. 
 

СЛУХАЛИ: 3.1. 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). 

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

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

під час додаткового набору: 

- допущено  до конкурсу – 5 осіб; 

- обсяг прийому – 6 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) 5 вступників, які допущені до 

конкурсу (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) (додаток 1). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 
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СЛУХАЛИ: 3.2. 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). 

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

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

час додаткового набору: 

- допущено до конкурсу – 6 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 222 Медицина (освітній ступінь – магістр) 6 вступників, які допущені до 

конкурсу (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) (додаток 2). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 3.3. 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 226 Фармація, промислова 

фармація (освітній ступінь – магістр) за денною формою. 

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

небюджетну пропозицію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітній 

ступінь – магістр, денна форма) під час додаткового набору: 

- допущено  до конкурсу – 1 особа; 

- 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 – магістр, денна 

форма) 1 вступника, який допущений до конкурсу (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 226 Фармація, промислова фармація (освітній ступінь – магістр, 

денна форма) (додаток 3). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 
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СЛУХАЛИ: 3.4. 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 222 Медицина (освітній ступінь – 

магістр). 

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

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

на 2 курс) під час додаткового набору: 

- допущено до конкурсу – 7 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) 7 вступників, які допущені до конкурсу (додаток 4), 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) (додаток 4). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 3.5. 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 денною формою. 

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) під час додаткового набору: 

- допущено до конкурсу – 1 особа; 

- обсяг прийому – 12 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) 1 вступника, який допущений до конкурсу 

(додаток 5), 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) (додаток 5). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 
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СЛУХАЛИ: 3.6. 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). 

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

небюджетну пропозицію за спеціальністю 223 Медсестринство (освітній ступінь – 

бакалавр) під час додаткового набору: 

- допущено до конкурсу – 2 особи; 

- обсяг прийому – 30 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) 

2 вступників, які допущені до конкурсу (додаток 6), 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) (додаток 6). 

2. Список оприлюднити на офіційному вебсайті університету та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

Прийнято одноголосно 
 

4. СЛУХАЛИ: Про зарахування студентами І курсу на спеціальність 223 

Медсестринство (освітній ступінь «магістр» на основі здобутого освітнього ступеня 

«бакалавр») за кошти фізичних та юридичних осіб. 

План прийому 10 осіб, подано заяв – 5, рекомендовано до зарахування – 5, виконали 

вимоги для зарахування – 2 особи: 

№ з/п ПІБ 

1.  Агапієва Світлана Сергіївна 

2.  Осадчук Наталія Дмитрівна 

Пропонується вступників, які виконали вимоги для зарахування, зарахувати на 

навчання студентами 1 курсу медичного факультету № 4 денної форми здобуття освіти за 

кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 223 Медсестринство (освітній ступінь  

«магістр» на основі здобутого освітнього ступеня «бакалавр»). 
 

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати на навчання на 1 курс для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем 

«магістр» за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 223 Медсестринство 

(на основі здобутого освітнього ступеня «бакалавр») таких осіб: 

1. Агапієва Світлана Сергіївна 

2. Осадчук Наталія Дмитрівна 

Прийнято одноголосно 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора закладу вищої освіти   Оксана АНДРІЄЦЬ 

 

 

Відповідальний секретар    Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 
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Додаток 1 

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, вступ на 1 курс) 

на небюджетну конкурсну пропозицію (додатковий набір) 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал 

1.  Палагнюк Яна Олександрівна  157 

2.  Кочура Ніколіна Олександрівна  156,3 

3.  Лисюк Олександра Сергіївна  146,95 

4.  Проскуренко Світлана Сергіївна  140,65 

5.  Смерека Ілона Русланівна  129,05 

 

 

  



7 

 
Додаток 2 

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, вступ на 1 курс) 

на небюджетну конкурсну пропозицію (додатковий набір) 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал 

1.  Степанченко Микита Віталійович  159,45 

2.  Семенюк Вікторія Михайлівна  144,25 

3.  Ткач Едуард Анатолійович  141,15 

4.  Урсул Олександра Сергіївна  139,65 

5.  Ізовіт Тетяна Олегівна  139,15 

6.  Оринчак Валерія Андріївна  133,45 
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Додаток 3 

Список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти на основі 

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

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація 

(освітній ступінь – магістр, вступ на 1 курс) 

на небюджетну конкурсну пропозицію (додатковий набір) 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал 

1.  Урсул Олександра Сергіївна  139,65 
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Додаток 4 

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) 

на небюджетну конкурсну пропозицію (додатковий набір) 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал 

1.  Попадюк Софія Вікторівна  182 

2.  Палагнюк Яна Олександрівна  156 

3.  Кривошея Віолета Ігорівна  146,5 

4.  Шевчук Маріна Сергіївна  140 

5.  Зубко Роксолана Ігорівна  139,5 

6.  Малофеєнко Владислав Валерійович  139,5 

7.  Прусак Надія Ігорівна  136,5 
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Додаток 5 

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 

на небюджетну конкурсну пропозицію (додатковий набір) 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал 

1.  Батовська Кароліна Анатоліївна  131,5 
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Додаток 6 

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 (додатковий набір) 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал 

1.  Палагнюк Яна Олександрівна  156 

2.  Остапчук Вероніка Петрівна  147,5 

 

 


