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засідання приймальної комісії 

Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»
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Присутні члени приймальної комісії:

1. Маниліч М. І. - президент університету, голова приймальної комісії.
2. Пелигічук С. М. - перший проректор університету, заступник голови 

приймальної комісії.
3. Морараш Г. В. - доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, відповідальний секретар приймальної комісії.
4. Веклич М. М. - адміністратор СДКЬО університету, уповноважена 

особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв.
5. Кельбя С. Г. - декан юридичного факультету;
6. IIІ герма Т. В. - декан факультету П ід
7. І Іслинчук Т. О. секретар приймальної комісії;
8. Продай II. В. голова студентського комітету університету,

представник студентського самоврядування;
9. Осадчук С. І. - інженер-програмісг університету.

Порядок денний

1. Про допуск абітурієнтів до вступних екзаменів на основі базової загальної 
середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий 
молодший бакалавр за спеціальностями

- 081 «І Іраво»
- 122 «Комп'ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування»

2. Організаційні питання.
3. Про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань на основі
здобутої вищої освіти за іншою спеціальністю для здобуття ОС бакалавр.
4. І Іро допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань за ОС бакалавра 
на основі ОКР молодшог о спеціаліста денної та заочно форм навчання.
5. Про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань на основі
ОС бакалавр або ОС спеціаліст чи магістр для здобуття ОС магістр на денну та
заочну форми навчання.



6. Про допуск абітурієнтів на основі І ІЗСО до вступних іспитів для здобуття 
01ІС фаховий молодший бакалавр на другий курс; про допуск абітурієнтів на 
основі (Ж Р  молодший спеціаліст або ОКР кваліфікованого робітника на другий 
або старші курси для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр.
7. Про форми проведення вступних іспитів.

1. С Л У Х А Л И :
Маниліча М.І., голову приймальної комісії, про допуск абітурієнтів до 

вступних екзаменів на основі базової загальної середньої освіти за освітньо- 
професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

Президент університету зазначив, що згідно з «Умовами прийому до 
закладів фахової перед вищої освіти України у 2021 році», Правилами прийому 
до Фахового коледжу ПВПЗ «Буковинський університет» у 2021 році, за 
результатами розгляду заяв та документів вступників приймальна комісія має 
право допустити абітурієнтів до вступних екзаменів на основі базової загальної 
середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий 
молодший бакалавр.

У Х В А Л И Л И :
1. Інформацію про допуск на основі базової загальної середньої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 
взяти до відома.

Допустити до вступних випробувань з української мови (тестування) та 
історії України (тестування) абітурієнтів на основі базової загальної 
середньої освіти для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр за 
спеціальністю 081 «Право» (Додаток 1.).
Допустити до вступних випробувань з української мови (тестування) та 
математики (тестування) абітурієнтів на основі базової загальної середньої 
освіти для здобуття 01 ІС фаховий молодший бакалавр за спеціальностями
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 2.).

2. С Л У Х А Л И : Про підготовку бланків до проведення вступних випробувань.
Пелипчук Т. О., секретар приймальної комісії, повідомила, що згідно з 

«Умовами прийому до закладів фахової перед вищої освіти України у 2021 
році», Правилами прийому до Фахового коледжу ІІВН З «Буковинський 
університет» у 2021 році, підготовлено бланки для проведення вступних 
випробувань відповідно до нових форм, затверджених МОН у 2021 р.



У Х В А Л И Л И :
І. Інформацію про готовність приймальної комісії Фахового коледжу ІІВП З 

«Буковинський університет» до вступної кампанії 2021 року прийняти до 
відома.

3. С Л У Х А Л И : Про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань на 
основі здобутої освіти за іншою спеціальністю для здобуття ОС бакалавр, О ІІС  
фаховий молодший бакалавр (денна та заочна форми навчання).
Морараш Г. В., відповідальний секретар приймальної комісії повідомила, то  
згідно з «Умовами прийому до закладів вищої освіти України у 2021 році». 
Правилами прийому до ПВНЗ «Буковинський університет» у 2021 році зі 
змінами, за результатами розгляду заяв та документів вступників приймальна 
комісія мас право допустити абітурієнтів до вступних фахових випробувань для 
здобуття ОС бакалавр, ОГ ІС фаховий молодший бакалавр за іншою 
спеціальністю (на 2-й або старші курси).

У Х В А Л И Л И :
1. Інформацію про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань па 

основі здобутої вищої освіти за іншою спеціальністю для здобуття ОС 
бакалавр, ОІ ІС фаховий молодший бакалавр взяти до відома.

2. Допустити до вступних фахових випробувань на основі здобутої вищої 
освіти за іншою спеціальністю для здобуття ОС бакалавр, ОІ ІС фаховий 
молодший бакалавр відповідно списку поданих та зареєстрованих заяв 
адміністратором С ] ЩБО.

4. С Л У Х А Л И : Про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань за 
ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста денної та заочної форм 
навчання.
Пелипчук С.М., заступник голови приймальної комісії, перший проректор 
ПВНЗ «Буковинський університет», довела до відома присутніх що згідно з 
«Умовами прийому до закладів вищої освіти України у 2021 році», Правилами 
прийому до ПВНЗ «Буковинський університет» зі змінами, за результатами 
розгляду заяв та документів вступників приймальна комісія має право 
допустити абітурієнтів до* вступних фахових випробувань за ОС бакалавра на 
основі ОКР молодшого спеціаліста. Також Пелипчук С. М. зазначила, що 
приймальна комісія розглянула заяви та документи осіб, які вступають на денну 
тат заочну форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста.

У Х В А Л И Л И :



1. Інформацію про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань за 
ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста взяти до відома.

2. Допустити до вступних фахових випробувань за ОС бакалавра на основі 
ОКР молодшого спеціаліста абітурієнтів відповідно списку поданих і 
розглянутих адміністратором СДНБО електронних заяв.

5. С Л У Х А Л И :
Маниліча М.І., голову приймальної комісії, президента університету, про 
допуск абітурієнтів до участі у конкурсному відборі та до вступних фахових 
випробувань на основі ОС бакалавр або ОКР спеціаліст для здобуття ОС 
магістр.
Морараш Г. В., відповідальний секретар приймальної комісії повідомила, що 
згідно з «Умовами прийому до закладів вищої освіти України у 2021 році», 
Правилами прийому до ІІВ ІІЗ  «Буковинський університет» у 2021 році, за 
результатами розгляду заяв та документів вступників приймальна комісія має 
право допустити до конкурсного відбору (вступних фахових випробувань) для 
вступу на навчання до ЗВО зазначені категорії вступників.
У Х В А Л И Л И :

1. Інформацію про допуск абітурієнтів до конкурсного відбору та до 
вступних фахових випробувань на основі ОС бакалавр або ОКР 
спеціаліст для здобуття ОС магіс тр.

2. Допустити до участі у конкурсному відборі та вступних фахових 
випробувань абітурієнтів відповідно списку поданих та зареєстрованих 
заяв адміністратором СДЕБО.

6. С Л У Х А Л И :
Маниліча М.І., голову приймальної комісії, про допуск абітурієнтів на основі 
ІІЗСО до вступних іспитів для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр на 
другий курс; про допуск абітурієнтів на основі ОКР молодший спеціаліст або 
ОКР кваліфікованого робітника на другий або старші курси для здобуття ОПС 
фаховий молодший бакалавр за спеціальностями:

- 081 «Право»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування»

Президент університету зазначив, що згідно з «Умовами прийому до 
закладів фахової перед вищої освіти України у 2021 році», Правилами прийому 
до Фаховоі'о коледжу ІІВ ІІЗ  «Буковинський університет» у 2021 році зі 
змінами, за результатами розгляду заяв та документів вступників приймальна



комісія мас право допустити абітурієнтів до вступних екзаменів на основі 
ПЗСО, ОКР молодший спеціаліст та ОЬСР кваліфікованого робітника для 
здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 
У Х В А Л И Л И :

1. Інформацію про допуск на основі ГІЗСО, ОКР молодший спеціаліст та 
ОКР кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр взяти до відома.

Допустити до вступних випробувань та до участі у конкурсному відборі 
абітурієнтів відповідно до списку зареєстрованих заяв адміністратором ЄДБО 
ЗФГІО та зареєстрованих.

7. С Л У Х А Л И :
Пелипчук С.М., заступник голови приймальної комісії, першого проректора 
ПВНЗ «Буковинський університет», про форми проведення вступних іспитів. 
Ураховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні та регіоні, для зменшення 
кількості контактів між вступниками та співробітниками університету 
Приймальна комісія пропонує прийняти рішення про зарахування середнього 
бала додатка до диплома про здобутий освітній ступінь як оцінку за фахове 
вступне випробування (іспит);

У Х В А Л И Л И :
1) враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні та регіоні, для зменшення 

кількості контактів між вступниками та співробітниками університету, 
зарахувати результати навчання за ОКР молодший спеціаліст та ОС 
бакалавр як результат фахового вступного випробування для вступників:

- з ОКР молодший спеціаліст для здобуття ОС бакалавр за суміжною 
спеціальністю;
- з ОС бакалавр для здобуття ОС магістр за суміжною спеціальністю;
2) скасувати додаткову співбесіду при вступі в магістратуру на основі 

диплома про здобутий освітній ступінь з іншої спеціальності.іРжІІк
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Відповідальний секретар
приймальної комісії Г. В. Морараш



Додаток І
11-1

1. Бак Богдана Сергіївна
0 Бадан Олександр Юрійович

Безуїпко-Восйков Давид
4. Богуш Максим Сергійович
5. Ватаманюк Денис Ігорович
6. Жидик Анастасія Сергіївна
7. Жук Олена Іванівна
8. Кирилюк Анастасія Іванівна
9. Костащук Тетяна Богданівна
10. Крізар Андріана Владиславівна
1 1. Лазурка Дар'я Андріївна
12. Марусяк Микола Миколайович
13. Мігалчан Анастасія Дмитрівна
14. Мігоряну Ірина-Марія Сорінівна
15. Николаїшен Максим Васильович
16. Николюк Дар'я Іванівна
17. Пудов Максим Олексійович
18. Чобану Дамаріс Анатоліївна



Додаток 2

К-1

1. Беженар Кдуард Васильович
2. Білоус Богдан Г'еннадійович
3. ДуX н 0 ВС Ь КИ Й В 0л оди м и р
4. Завадюк Дмитро Ігорович

5. Задорожний Артем Олегович
6. Олар Ілля Михайлович
7. Лукснюк Кирил Іванович
8. Ротар Валерія Олександрівна
9. І Іріеакару Ярослав-І Іавло
10. Савін Сгор Віталійович
1 1. Слободян Євген Віталійович
12. Татарчук І Іавло Миколайович
13. Фока Іван Дмитрович
14. Шевчук Михайло Сергійович

Л-1

Мільовська Катерина Русланівна

Ф-1
Галяс Валентин Олександрович


