
Витяг з протоколу № 32 

засідання приймальної комісії  Буковинського державного медичного університету  

від 29 вересня 2022 р. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти за освітнім 

ступенем «магістр» за кошти фізичних та/або юридичних осіб за додатковим набором. 

2. Про зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти за освітнім 

ступенем «бакалавр» за кошти фізичних та/або юридичних осіб за додатковим набором. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти 

за освітнім ступенем «магістр» за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

додатковим набором. 
 

СЛУХАЛИ: 1.1. Про зарахування на навчання на 1 курс на спеціальність  

221 «Стоматологія» на основі повної загальної середньої освіти. 

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

частка ліцензованого обсягу прийому за зазначеною конкурсною пропозицією – 6 осіб. 

Рекомендовано до зарахування – 5 осіб. Виконала вимогу для зарахування – 1 особа: 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал 

1.  Палагнюк Яна Олександрівна  157 
 

Пропонується вступницю, яка виконала вимоги щодо зарахування, зарахувати на 

навчання на 1 курс для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 221«Стоматологія». 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на навчання на 1 курс для здобуття вищої освіти за освітнім 

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

221 «Стоматологія»  таку особу: 

1. Палагнюк Яна Олександрівна  

Прийнято одноголосно. 

 

Таким чином, з урахуванням додаткового набору всього зараховано на спеціальність 

221 «Стоматологія» на основі повної загальної середньої освіти – 80 осіб, у т.ч.: 

- за державним замовленням – 5 осіб 

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 75 осіб. 

 

СЛУХАЛИ: 1.2. Про зарахування на навчання на 1 курс на спеціальність  

222 «Медицина» на основі повної загальної середньої освіти. 

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

частка ліцензованого обсягу прийому за зазначеною конкурсною пропозицією – 50 осіб. 

Рекомендовано до зарахування – 6 осіб. Виконали вимогу для зарахування – 3 особи: 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал 

1.  Семенюк Вікторія Михайлівна  144,25 

2.  Ткач Едуард Анатолійович  141,15 

3.  Ізовіт Тетяна Олегівна 139,15 

 

Пропонується усіх вступників (всього 3 особи), які виконали вимоги щодо 

зарахування, зарахувати на навчання на 1 курс для здобуття вищої освіти за освітнім 



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

222 «Медицина». 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на навчання на 1 курс для здобуття вищої освіти за освітнім 

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

222 «Медицина» таких осіб: 

1. Ізовіт Тетяна Олегівна 

2. Семенюк Вікторія Михайлівна 

3. Ткач Едуард Анатолійович 

Прийнято одноголосно. 

Таким чином, з урахуванням додаткового набору всього зараховано на спеціальність 

222 «Медицина» на основі повної загальної середньої освіти – 329 осіб, у т.ч.: 

- за державним замовленням – 195 осіб 

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 134 особи. 

 

СЛУХАЛИ: 1.3. Про зарахування на навчання на спеціальність 222 «Медицина» 

на 2 курс для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра. 

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

частка ліцензованого обсягу прийому за зазначеною конкурсною пропозицією – 50 осіб. 

Рекомендовано до зарахування – 7 осіб. Виконала вимогу для зарахування – 1 особа: 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал 

1.  Малофеєнко Владислав Валерійович  139,5 
 

Пропонується вступника, який виконав вимоги щодо зарахування, зарахувати на 

навчання на 2 курс для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю 222 «Медицина». 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на навчання на 2 курс для здобуття вищої освіти за освітнім 

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

222 «Медицина» таку особу: 

1. Малофеєнко Владислав Валерійович 

Прийнято одноголосно. 

 

Таким чином, з урахуванням додаткового набору всього зараховано на спеціальність 

222 «Медицина» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра – 42 особи (усі за кошти фізичних та/або юридичних осіб). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти 

за освітнім ступенем «бакалавр» за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

додатковим набором. 
 

СЛУХАЛИ: 2.1. Про зарахування на навчання на спеціальність 

223 «Медсестринство» на 1 курс для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем 

«магістр» за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра. 



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

частка ліцензованого обсягу прийому за зазначеною конкурсною пропозицією – 30 осіб. 

Рекомендовано до зарахування – 2 особи. Виконала вимогу для зарахування – 1 особа: 

№ з/п ПІБ Конкурсний бал 

1.  Остапчук Вероніка Петрівна  147,5 

 

Пропонується вступницю, яка виконала вимоги щодо зарахування, зарахувати на 

навчання на 1 курс для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» за кошти 

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

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на навчання на 1 курс для здобуття вищої освіти за освітнім 

ступенем «бакалавр» за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальністю  

223 «Медсестринство» таку особу: 

1. Остапчук Вероніка Петрівна  

Прийнято одноголосно. 

 

Таким чином, з урахуванням додаткового набору всього зараховано на спеціальність 

223 «Медсестринство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра – 10 осіб (усі за кошти фізичних та/або юридичних осіб). 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

в.о. ректора закладу вищої освіти   Оксана АНДРІЄЦЬ 

 

 

Відповідальний секретар    Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 

 


