
П РО Т О К О Л  №  4 

засідання приймальної  комісії  
Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»

27 липня 2021 року  

Присутні члени приймальної  комісії:

1. Маниліч 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 Є Д ЕБ О  університету,  уповноважена 
особа приймальної  комісії  з питань прийняття та розгляду електронних заяв.

5. Кельбя С. Г. -  декан юридичного факультету;
6. ІІІтерма Т. В. -  декан факультету ІТЕ;
7. Пелипчук Т. О. -  секретар приймальної комісії;
8. Продай II. В. -  голова студентського комітету університету, 

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

Порядок денний
Е Про рекомендацію до зарахування абітурієнтів до навчального закладу на 
основі базової  загальної  середньої освіти для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:

-081 «Право»
- 122 « К о м п ’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 1)

2. Про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на 
перший курс абітурієнтів, які подали заяви з електронних кабінетів і 
зареєстровані адміністратором Є Д ЕБО  ЗВО, на основі ПЗСО для здобуття ОС 
бакалавр.

3. Про допуск до участі *у конкурсному відборі для вступу на навчання на 
другий курс абітурієнтів на основі ПЗСО для здобуття 0 1 ІС фаховий молодший 
бакалавр, які подали заяви з електронних кабінетів і зареєстровані 
адміністратором СД ЕБО  ЗВО, на основі результатів ЗНО за спеціальностями:

- 081 «Право»
- 122 « К о м п ’ютерні науки»



- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування»

4. Про допуск  до участі у конкурсному відборі та/або фахових вступних 
випробувань для вступу на навчання на перший курс (другого магістерського 
рівня вищої освіти) абітурієнтів, які подали заяви з електронних кабінетів і 
зареєстровані адміністратором Є Д ЕБ О  ЗВО, на основі диплома бакалавра з 
результатом Є ВІ/ЄФ В В для здобуття ОС магістр.

1. СЛУХАЛИ :
М а н и л іч а  М.І. , голову приймальної комісії, президента університету, 

про рекомендації до зарахування абітурієнтів до навчального закладу на основі 
базової загальної середньої  освіти для здобуття ОПС фахового молодшого 
бакалавра.

Президент університету зазначив, що згідно з «Умовами прийому до 
закладів фахової  гіередвищої освіти України у 2021 році», Правилами прийому 
до ПВНЗ «Буковинський університет» зі змінами,  Правилами прийому до 
Фахового коледжу ПВНЗ «Буковинський університет» у 2021 році, за 
результатами вступних екзаменів рекомендуємо до зарахування абітурієнтів на 

основі базової  загальної  середньої освіти для здобуття ОПС фахового 
молодшого бакалавра до складу студентів коледжу.
У Х ВА Л И Л И :

1. Інформацію про рекомендації до зарахування абітурієнтів на основі 
базової  загальної середньої  освіти для здобуття ОПС фахового 
молодшого бакалавра взяти до відома.

2. Рекомендувати до зарахування вступників на основі базової загальної  
середньої  освіти для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра за 
сгіеціал ьностями:

- 081 «І Іраво»
- 122 « К о м п ’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Д о д ато к  1)

2. СЛУХАЛИ:
П е л и п ч у к  С. М., заступника голови приймальної комісії, Про допуск до участі 
у конкурсному відборі для вступу на навчання на перший курс абітурієнтів для 
здобуття ОС бакалавр на основі результатів ЗНО.
Президент університету зазначив, що згідно з «Умовами прийому до закладів 
вищої освіти України у 2021 році», Правилами прийому до ПВНЗ 
«Буковинський університет» у 2021 р. зі змінами, за результатами ЗНО



рекомендуємо допустити до участі у конкурсному відборі абітурієнтів, які 
подали заяви з електронних кабінетів і зареєстровані  адміністратором ЄДИНО 
ЗВО для вступу на навчання на перший курс для здобуття ОС бакалавр. 

У Х ВА Л И Л И :
1. Інформацію про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на 

навчання на перший курс абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр на 
основі ЗН О  взяти до відома.

2. Допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на 
перший курс абітурієнтів, які подали заяви з електронних кабінетів і 
зареєстровані  адміністратором ЄДИНО ЗВО для вступу на навчання на 
перший курс для здобуття ОС бакалавр на основі результатів ЗНО за 
спеціальностями:

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

3. СЛУХАЛИ :
Морараш Г. В., відповідального секретаря приймальної комісії, про допуск 
абітурієнтів на основі ПЗСО до участі у конкурсному відборі для здобуття ОГІС 
фаховий молодший бакалавр за спеціальностями:

- 081 «Право»
- 122 « К о м п ’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 Фахового коледжу ІІВНЗ «Буковинський університет» у 2021 році зі 
змінами, за результатами розгляду електронних заяв вступників приймальна 

комісія мас право допустити абітурієнтів на основі П ЗСО  до участі у 
конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий 
молодший бакалавр.
У Х ВА Л И ЛИ :

1. Інформацію про допуск абітурієнтів на основі ПЗСО для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр взяти до 
відома.

Допустити до участі у конкурсному відборі абітурієнтів відповідно до списку 
зареєстрованих заяв адміністратором С Д Е БО  ЗФПО, які абітурієнти подали з 
електронних кабінетів.



4. СЛУХАЛИ :
Пелигічук С. М., заступника голови приймальної комісії, Про допуск до участі 
у конкурсному відборі та/або фахових вступних випробувань для вступу на 

навчання на перший курс (другого магістерського рівня вищої освіти) 
абітурієнтів, які подали заяви з електронних кабінетів і зареєстровані 
адміністратором Є Д ЕБО  ЗВО, на основі диплома бакалавра з результатом 
ЄВІ/ЄФВВ для здобуття ОС магістр.

Президент університету зазначив, що згідно з «Умовами прийому до закладів 
вищої освіти України у 2021 ропі», Правилами прийому до ПВНЗ 
«Буковинський університет» у 2021 р. зі змінами, рекомендуємо допустити до 
участі у конкурсному відборі абітурієнтів, які подали заяви з електронних 
кабінетів і зареєстровані  адміністратором Є Д ЕБ О  ЗВО для вступу на навчання 
для здобуття ОС магістр на основі диплома бакалавра з результатом 
СВІ/СФВВ.

У Х ВА Л И Л И :
1. Інформацію про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на 

навчання на перший курс (за скороченою формою) та другий курс 
абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр на основі диплома молодшого 
спеціаліста взяти до відома.

2. Допустити до участі у конкурсному відборі та/або фахових вступних 
випробувань для вступу на навчання на перший курс (за скороченою 
формою) та другий курс абітурієнтів, які подали заяви з електронних 
кабінетів і зареєстровані адміністратором С Д Е Б О  ЗВО для здобуття ОС 
бакалавр на основі диплома молодшого спеціаліста за спеціальностями:

- 081 «Право»
- 122 « К о м п ’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ггкування»

імальної к о м іс і ї , /  ^  -= ^ 2 7 ^ ^  М. І. Маниліч

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  —  Г. В. Морараш



П-1

1. Бак Богдана Сергіївна

2. Бадан Олександр Юрійович

3. Безушко-Воєйков Давид

4. Богуш Максим Сергійович

5. Ватаманюк Денис Ігорович

6. Ж идик Анастасія Сергіївна

7. Ж ук Олена Іванівна

8. Кирилюк Анастасія Іванівна

9. Костащук Тетяна Богданівна

10. Крізар Андріана Владиславівна

11. Лазурка Д ар '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

К-1
1. Беженар Едуард Васильович

2. Білоус Богдан Г'еннадійович

3. Духновський Володимир

4. Завадюк Дмитро Ігорович

5. Задорожний Артем Олегович

6. Олар Ілля Михайлович

7. Лукенюк Кирил Іванович

8. Ротар Валерія Олександрівна

9. ГІрісакару Ярослав-Павло

10. Савін Сгор Віталійович

11. Слободян Свген Віталійович

12. Татарчук Павло Миколайович

13. Фока Іван Дмитрович



1. Мільовська Катерина Русланівна

ф-1

1. Галяс Валентин Олександрович


