
П РО ТО КО Л  №  З 
засідання приймальної комісії 

Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»
12 травня 2021 року 

Присутні члени приймальної комісії:

1. Маниліч М. І. — президент університету, голова приймальної комісії.
2. Нелигічук 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 ЄДНБО університету, уповноважена 

особа приймальної комісії з питань прийняття га розгляду електронних заяв.
5. Кельбя С. Г. - декан юридичного факультету;
6. ІІІтерма Т. В. — декан факультету ГПд
7. І Іслипчук Т. О. секретар приймальної комісії;
8. ІІродан П. В. - голова студентського комітету університету, 

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

Порядок денний

1. Про оновлення на сайті Буковинського університету інформації щодо 
вступної кампанії 2021 року.
2. Про форми заяв на вступ до ІІВН З «Буковинський університет» та Фахового 
коледжу ІІВН З  «Буковинський університет» і готовність до вступної кампанії 
2021 року.
3. Про Наказ МОН України № 1468 від 26.11.2020 щодо підготовки до 
проведення вступних іспитів, що проводяться з використанням організаційно- 
технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 
вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2021 році.
4. Про роз’яснення Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти 
України у 2021 році і про внесення змін до Правил прийому до Фахового 
коледжу 11В113 «Буковинський університет» у 2021 році.
5. 1 Іро роз'яснення Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2021 році 
і про внесення змін до І Іравил прийому до ІІВН З  «Буковинський університет» у 
2021 році.



6. Про рекомендації Міністерства освіти і науки з мстою створення належних 
умов для організації та проведення вступної компанії 2021 року.
7. Про затвердження розкладу вступних випробувань.

1 .С Л УХА Л И :
Голову приймальної комісії Маниліча М. І. про оновлення на сайті 
Буковинського університету інформації щодо вступної кампанії 2021 року.

У Х ВА Л И Л И :
Оновити на сайтах інформацію щодо переліку спеціальностей та предметів 
ЗНО для вступників 2021 року.

2. С Л У Х А Л И :
Морараш Г. В., відповідального секретаря приймальної комісії, яка доповіла 
про повну готовність приймальної комісії щодо забезпечення чіткої організації 
прийому документів, проведення вступних випробувань та зарахування 
абітурієнтів у період вступної кампанії 2021 року, про підготовку необхідних 
бланків та заяв на вступ згідно з формами, затвердженими Наказом 
Міністерства освіти і науки України.

У Х В А Л И Л И :
1. Інформацію про готовність приймальної комісії Г ІВ ІІЗ  «Буковинський 
університет» до вступної кампанії 2021 року взяти до відома.
2. З метою організації проведення та забезпечення чіткої організації прийому 
документів під час вступної кампанії 2021 року до Г ІВ ІІЗ  «Буковинський 
університет» використовувати єдині форми заяв, що подаються вступниками 
при вступі до ЗВО (ЗФ ІІО ) України, згідно з формами, затвердженими Наказом 
Міністерства освіти і науки України.

3. С Л У Х А Л И :
Голову приймальної комісії Маниліча М .Г про Наказ МОЇ І України 1468 від 
26.1 1.2020 щодо підготовки до проведення вступних іспитів, що проводяться з 
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 
незалежного оцінювання Для вступу на другий (магістерський рівень вищої 
освіти в 2021 році.

У Х В А Л И Л И :
Призначити першого проректора Пелипчук С. М., відповідального секретаря 
приймальної комісії Морараш Г. В. та секретаря приймальної комісії



І Іелигічук Т. О. відповідальними від університету за реєстрацію вступників до 
магістратури для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та 
єдиного фахового вступного випробування.

У Х В А Л И Л И :
1 П Р иймальній комісії:
- забезпечити систематичне інформування вступників, їх батьків та

громадськості краю з питань, які стосуються вступу до коледжу та
університету;

- організувати чітку роботу, постійно корегувати режим роботи з урахуванням 
кількості вступників, які подають заяви та документи;

- чітко і неухильно дотримуватись та використовувати у своїй роботі всі чинні
нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України,
Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 
з питань вступної кампанії у 2021 році;

- при прийомі документів звертати особливу увагу на їх відповідність
вимогам законодавства, наявність необхідних реквізитів, печаток, підписів
уповноважених осіб;

- Постійно поновлювати дошку оголошень приймальної комісії та доводити до 
відома абітурієнтів:
- строки подачі документів та закінчення прийому на денну і заочну форми 

навчання;
- 1 Іерелік документів, то  додаються до заяви про вступ;
- копії ліцензій та сертифікатів 1ІВІ ІЗ «Буковинський університет», виданих

Міністерством освіти і науки України про надання освітніх послуг
н а вч ал ь н и м за кл а до м;

- 1 Іерелік напрямів та спеціальностей і ліцензований обсяг' прийому;
- наказ про встановлення розміру оплати за навчання;
- забезпечити максимальну прозорість і публічність конкурсного відбору та 

зарахування вступників на навчання до коледжу й університету;
- не допускати і попереджати під час вступної кампанії посадових зловживань 

і хабарництва;
- дотримуватись вимог' законодавства про боротьбу з корупцією.

*

4. С Л У Х А Л И :
Манидіча М.І., голову приймальної комісії, президента університету, про 
Умови прийому до закладів фахової передвишої освіти України у 2021 році і 
про внесення змін до Правил прийому до Фахового коледжу ГІВНЗ 
«Буковинський університет» у 2021 році.



Звернув увагу на дотримання законодавчих і нормативно-правових актів, 
а саме «Умов прийому до закладів фахової псредвищої освіти України у 2021 
році», Правил прийому до Фахового коледжу І1ВНЗ «Буковинський 
університет» у 2021 році зі змінами.

У Х В А Л И Л И :
1. Прийняти до відома і неухильного виконання:

«Умови прийому закладів фахової псредвищої освіти України в 2021 році», 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 
року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 1 грудня 2020 
року за № 1235/3551 8;

Правила прийому до Фахового коледжу ІІВН З  «Буковинський 
університет» у 2021 році, затверджені президентом університету та Вченою 
радою університету 11.02.2021 р. зі змінами. Основні зміни: враховуючи 
епідеміологічну ситуацію в Україні та регіоні, для зменшення кількості 
контактів між вступниками, співробітниками університету Приймальна комісія 
може прийняти рішення щодо проведення вступних випробувань у 
дистанційній формі;

5 С Л У Х А Л И :
Маниліча М.І., голову приймальної комісії, президента університету, про 
Умови прийому до закладів вищої освіти України у 2021 році, про зміни до 
Правил прийому до ГІВНЗ «Буковинський університет» у 2021 році.

Звернув увагу на дотримання законодавчих і нормативно-правових актів, 
а саме «Умов прийому до закладів вищої освіти України у 2021 році», Правил 
прийому до 1113113 «Буковинський університет» зі змінами.

У Х В А Л И Л И :
1. Прийняти до відома і неухильного виконання:

- «Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2021 році», 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 
року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 
року за № 1 192/34103 та зміни до правил прийому;

- «Правила прийому до ІІВН З «Буковинський університет» у 2021 році, 
затверджені президентом університету та Вченою радою університету 
1 1.02.2021 р. зі змінами. Основні зміни:
1) скасовується додаткова співбесіда при вступі в магістратуру на основі 

диплома з іншої спеціальності;



2) враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні та регіоні, для зменшення 
кількості контактів між вступниками, співробітниками університету 
Приймальна комісія може прийняти рішення щодо:

а) проведення вступних випробувань у дистанційній формі;
б) зарахування результатів навчання за ОКР молодший спеціаліст та ОС 
бакалавр як результат фахового вступного випробування для вступників:
- з ОКР молодший спеціаліст для або здобуття ОС бакалавр;
- з ОКР молодший спеціаліст для або здобуття ОГІС фаховий молодший 
бакалавр за іншою спеціальністю;
- з ОС бакалавр для здобуття другої витої освіти ОС бакалавр за іншою 
спеціальністю;
- з ОС бакалавр для здобуття ОС магістр

6. С Л У Х А Л И : Пелипчук С.М, заступника голови приймальної комісії, яка 
повідомила про рекомендації Міністерства освіти та науки України щодо 
створення належних умов для організації га проведення вступної компанії 2020 
року.

Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра приймаються: особи, які здобули базову загальну середню освіту, - 
для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 
денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої 
освіти; особи, які здобули повну загальну середню освіту; особи, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника. Для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою 
спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо- 
кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну 
середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у 
повному обсязі індивідуальний навчальний план. 2. Вступники приймаються на 
навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту 
або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть 
прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком 
навчання). Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші 
курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання). 
Відраховані здобувані вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути 
поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в 
межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому закладі вищої



освіти. 3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями 
(спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. І Ірийом 
на навчання на третій та наступні курси проводиться за спеціальностями 
відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався прийом на 
перший курс відповідного року набору. Прийом вступників на навчання 
проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад вищої 
освіти. Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або 
дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин 
або іноземних мов.

У Х В А Л И Л И :
1. Дотримуватися неухильно Правил та Умов прийому до ІІВН З  «Буковинський 
університет» і Фахового коледжу ІІВН З «Буковинський університет» під час 
проведення вступної кампанії 2021 року.
2. Головам предметних та фахових екзаменаційних комісій, що відповідають за 
проведення вступних і фахових 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.

7. С Л У Х А Л И : Голову приймальної комісії Маниліча М. І. про розклад 
вступних випробувань в 2021 році.

У Х В А Л И Л И :
1. Затвердити розклад вступних випробувань в 2021 році (Графік додасться).

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

М. І. Маниліч

Г. В. Морараш


