
ПРОТОКОЛ № 2
засідання приймальної комісії 

Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»

15 березня 2021 року

Присутні члени приймальної комісії:

1. М аниліч М. І. -  президент університету, голова приймальної комісії.

2. Пелипчук С. М. -  перший проректор університету, заступник голови 

приймальної комісії.

3. М орараш  Г. В. -  доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, відповідальний секретар приймальної комісії.

4. Веклич М. М. -  адміністратор ЄДЕБО університету, уповноважена 

особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв.

5. Кельбя С. Г. -  декан юридичного факультету;

6. Ш терма Т. В. -  декан факультету ІТЕ;

7. Пелипчук Т. О. -  секретар Приймальної комісії;

8. Продай П. В. -  голова студентського комітету університету, 

представник студентського самоврядування;

9. Осадчук С.І. -  інженер-програміст університету.

Порядок денний

1. Про ознайомлення з наказами президента університету щодо 
створення підрозділів приймальної комісії у 2021 році.

2. Про затвердження програм та екзаменаційних матеріалів для вступних
і фахових випробувань, що проводяться навчальним закладом у 2021 році.

*

3. Про допуск до вступних випробувань в аспірантуру в 2021 році.

1. СЛУХАЛИ:
- Маниліча М.І., голову приймальної комісії, президента університету, 

про створення підрозділів приймальної комісії у 2021 році.



Ознайомив членів приймальної комісії з наказами про затвердження 
складу утворених наступних комісій:

- відбіркової та предметних екзаменаційних комісій (Наказ № 02-ОД 
від 20.01.2021 р.);

- фахових комісій (Наказ № 01 -ОД від 20.01.2021 р.);
- апеляційної комісії (Наказ № 03-ОД від 20.01.2021 р.).

Доповів про те, що всі члени утворених комісій повідомлені про 
виконання покладених на приймальну комісію завдань і здійснення ними 
своїх функцій та обов’язків, відповідно до «Положення про приймальну 
комісію ПВНЗ «Буковинський університет».

УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти до відома інформацію про накази, якими утворені і 

затверджені підрозділи приймальної комісії для виконання покладених на 
приймальну комісію завдань і здійснення ними своїх функцій та обов’язків, 
відповідно до «Положення про приймальну комісію ПВНЗ «Буковинський 
університет», затвердженого наказом по університету № 92-ОД від 17 грудня 
2015 року.

2. Апеляційній комісії, яка утворена для розгляду апеляцій вступників у 
2021 році, керуватися під час роботи апеляційної комісії:

- Положенням про апеляційну комісію ПВНЗ «Буковинський
університет», затвердженим наказом президента університету, № 18- 
ОД від 01.03.2019 р.;

- Положенням про приймальну комісію ПВНЗ «Буковинський
університет», затвердженим наказом президента університету № 92- 
ОД від 17 грудня 2015 року;

- Умовами прийому до закладів вищої освіти України у 2021 році, 
затвердженими наказом М іністерства освіти і науки України від 15 
жовтня 2020 року № 1247 і затвердженими в М іністерстві юстиції 
України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508;

- Правилами прийому до ПВНЗ «Буковинський університет» у 2021 
році, затвердженими президентом університету та Вченою радою 
університету 16 грудня 2020 року;

- Правилами прийому до аспірантури ПВНЗ «Буковинський
університет» у 2021 році, затвердженими президентом університету 
та Вченою радою університету 11 лютого 2021 року;

- Умовами прийому до закладів фахової передвищ ої освіти України у 
2020 році, затвердженими наказом М іністерства освіти і науки 
України від 30 жовтня 2020 року № 1342 і затвердженими в 
М іністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за №  1235/35518;

- Правилами прийому до Фахового коледжу ПВНЗ «Буковинський 
університет» у 2021 році, затвердженими президентом університету 
та Вченою радою університету 16 грудня 2020 року;



2. СЛУХАЛИ:
Пелипчук С .М , заступника голови приймальної комісії, яка повідомила, 

що голови створених предметних екзаменаційних і фахових атестаційних 
комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань, склали 
необхідні екзаменаційні матеріали і подали на затвердження голові 
приймальної комісії університету.

Повідомила про те, що всі необхідні екзаменаційні матеріали для 
проведення вступних випробувань при вступі на навчання за різними 
освітніми ступенями а саме: програми вступних випробувань, що
проводяться навчальним закладом, екзаменаційні білети, тестові завдання і 
критерії оцінювання відповіді вступника перевірені і схвалені на засіданні 
відповідних кафедр.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити програми вступних випробувань та екзаменаційні

матеріали, які необхідні для проведення вступних випробувань 
при вступі на навчання за освітньо-професіним ступенем фахового 
молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти, 
наступних конкурсних предметів:

- українська мова та література;
- історія України;
- математика.

2. Затвердити програми вступних випробувань та екзаменаційні
матеріали, які необхідні для проведення вступних випробувань 
при вступі на навчання за освітнім ступенем бакалавра (на основі 
повної загальної середньої освіти), освітньо-професіного ступеня 
фахового молодшого бакалавра (на основі базової загальної
середньої освіти), для пільгових категорій вступників, наступних
конкурсних предметів:

- українська мова та література;
- історія України;
- математика;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- біологія;
- іноземна мова;

3. Затвердити програми вступних фахових випробувань та 
екзаменаційні матеріали, які необхідні для проведення конкурсних фахових 
випробувань при вступі на навчання для здобуття освітніх ступенів:
3.1. бакалавра:

за спеціальностями:
- фінанси, банківська справа та страхування;
- облік і оподаткування;
- право;



- комп’ютерні науки.
3.2. магістра:

за спеціальностями:
- фінанси, банківська справа та страхування;
- облік і оподаткування;
- право;
- комп’ютерні науки.

3.3. доктора філософії:
за спеціальністю:
- фінанси, банківська справа та страхування.

4. Головам предметних екзаменаційних і фахових атестаційних комісій, 
що відповідають за проведення вступних випробувань, здійснювати 
керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії на засадах 
демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства 
України та чинних нормативно-правових документів.

3. СЛУХАЛИ:
Морараш Г.В., секретаря приймальної комісії, яка повідомила про те, 

що випускники магістратури вчасно подали всі необхідні документи згідно з 
Правилами прийому до аспірантури, які затверджені президентом 
університету та Вченою радою університету 16 грудня 2020 р. Та 
запропонувала допустити до вступних випробувань з іноземної мови за 
професійним спрямуванням та фахового іспиту зі спеціальності наступних 
студентів:

УХВАЛИЛИ:
Допустити випускників магістратури до вступних випробувань в 

аспірантуру за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 
для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, а саме:

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

. І. Маниліч

Г. В. Морараш


