ПРОТОКОЛ № 6
засідання приймальної комісії
Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»

26 серпня 2021 року
'

I
Й
І
-:
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. Морараш Г. В. - доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін, відповідальний секретар приймальної комісії.
4. Веклич М. М. - адміністратор ЄДЕБО університету, уповноважена
заяв.
^

.

■

.

.

.

.

.

6. Штерма Т. В. - декан факультету ІТЕ;
7. Пелипчук Т. О. - секретар приймальної комісії;
8. Продай П. В. - голова студентського - комітету
представник студентського самоврядування;
9. Осадчук С. І. - інженер-програміст університету.

університету,

Порядок денний
1. Про рекомендації до зарахування абітурієнтів до закладу оосвітина основі
базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра за спеціальністю:
- 122 «Комп’ютерні науки» (Додаток 1).
2. Про рекомендації до зарахування абітурієнтів на основі повної загальної
середньої освіти на навчання на другий курс (з.ф.н:) для здобуття ОПС фаховий
молодший бакалавр на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання
або за результатами вступних іспитів за спеціальностями:
- 081 «Право»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 2)
3. Про рекомендації до зарахування абітурієнтів на основі повної загальної
середньої освіти на навчання на перший курс (з.ф.н.) для здобуття ОС бакалавр
на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання:
- 081 «Право»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 3)
'
4. Про рекомендації до зарахування до закладу вищої освіти на другий курс
абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр на основі ОС бакалавр з іншої
спеціальності або ОКР молодший спеціаліст за несуміжною спеціальністю
(з.ф.н.) за спеціальностями:
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081 «Право»
122 «Комп’ютерні науки»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
071 «Облік і оподаткування» (Додаток 4).
5.
Про рекомендації до зарахування до закладу вищої освіти на перший (зі
скороченим терміном навчання) курс абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр на
основі ОС молодший спеціаліст (з.ф.н.) за спеціальностями:
- 081 «Право»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 5).
6. Про рекомендації до зарахування до закладу вищої освіти на заочну форму
навчання на основі ОС бакалавр або спеціаліст (магістр) з результатами ЄВІ та
ЄФВВ та/або вступних іспитів для здобуття ОС магістр за спеціальностями:
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ,
- 071 «Облік і оподаткування»
- 081 «Право» (Додаток 6)
7. Про допуск абітурієнтів на основі ПЗСО до вступних іспитів або
результатів ЗНО 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.
8. Про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до
закладу вищої освіти на перший курс абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр на
основі результатів ЗНО.
9. Про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань на основі
здобутої вищої освіти за іншою спеціальністю для здобуття ОС бакалавр.
10. Про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань для здобуття ОС
бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст.
11. Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань на основі здобутої освіти
за іншою спеціальністю для здобуття, ОС магістр.
1. СЛУХАЛИ:
Маниліча 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 передвищої 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.

УХВАЛИЛИ:
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
спеціальністю:
- 122 «Комп’ютерні науки» (Додаток 1)
2. СЛУХАЛИ:
Пелипчук С. М., заступника голови приймальної комісії, про
рекомендації до зарахування абітурієнтів до закладу освіти на основі здобутої
освіти за іншою спеціальністю та ПЗСО для здобуття ОПС фахового
молодшого бакалавра. Згідно з «Умовами прийому до закладів фахової
передвищої освіти України у 2021 році», Правилами прийому до Фахового
коледжу ПВНЗ «Буковинський університет» у 2021 році, зі змінами за
результатами вступних екзаменів рекомендуємо до зарахування абітурієнтів на
основі здобутої освіти за іншою спеціальністю та ПЗСО для здобуття ОПС
фахового молодшого бакалавра.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про рекомендації до зарахування абітурієнтів на основі
здобутої освіти за іншою спеціальністю та ПЗСО для здобуття ОПС
фахового молодшого бакалавра взяти до відома.
2. Рекомендувати до зарахування вступників на основі здобутої освіти за
іншою спеціальністю для здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра
(Додаток 2).
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3. СЛУХАЛИ:
Морараш Г. В., відповідального секретаря приймальної комісії, про
рекомендації до зарахування на перший курс абітурієнтів на основі ПЗСО для
здобуття ОС бакалавр на заочну форму навчання. Згідно з «Умовами прийому
до закладів вищої освіти України у 2021 році», Правилами прийому до ПВНЗ
«Буковинський університет» зі змінами, у 2021 році, за результатами
конкурсного відбору рекомендуємо до зарахування абітурієнтів на основі
ПЗСО для здобуття ОС бакалавр на заочну форму навчання.
;
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування вступників на основі ПЗСО для здобуття ОС
бакалавр на заочну форму навчання за спеціальностями:
- 081 «Право»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 3)
4. СЛУХАЛИ:

Маниліча М.І., голову приймальної комісії, президента університету, про
рекомендації до зарахування до закладу вищої освіти для здобуття ОС бакалавр
на основі ОС бакалавр з іншої спеціальності або ОКР молодший спеціаліст за
несуміжною спеціальністю (з.ф.н.) (Додаток 4).
Президент університету зазначив, за результатами вступних випробувань
рекомендуємо зарахувати до закладу вищої освіти на другий курс абітурієнтів
для здобуття ОС бакалавр.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування до закладу вищої освіти на другий курс
абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр (Додаток 4).
5. СЛУХАЛИ:
Маниліча М.І., голову приймальної комісії, президента університету, про
рекомендації до зарахування до закладу вищої на перший курс (зі скороченою
формою навчання) абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр на основі ОКР
молодший спеціаліст (з.ф.н.) за спеціальностями:
- 081 «Право»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 5)
Президент університету зазначив, що за результатами конкурсного відбору
рекомендуємо зарахувати до закладу вищої освіти на перший курс (зі
скороченою формою навчання) абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр на основі
ОКР молодший спеціаліст.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування до закладу вищої освіти на перший курс (зі
скороченим терміном навчання) абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр (з.ф.н.)
на основі ОКР молодший спеціаліст за результатами конкурсного відбору.
6. СЛУХАЛИ:
Пелипчук С. М., заступника голови приймальної комісії, про рекомендації до
зарахування до закладу вищої освіти на заочну форми навчання на основі ОС
бакалавр або спеціаліст (магістр) з результатами ЄВІ/ЄФВВ та/або вступних
іспитів для здобуття ОС магістр:
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування до закладу вищої освіти на заочну форми
навчання вищезазначену категорію абітурієнтів для здобуття ОС магістр
за спеціальностями:
-081 «Право»
%
- 122 «Комп’ютерні науки» '
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 6).
7. СЛУХАЛИ:

Морараш Г. В., відповідального секретаря приймальної комісії про допуск до
участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на другий курс
абітурієнтів для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр на основі
результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Згідно з «Умовами прийому
до закладів фахової передвищої освіти України у 2021 році», Правилами
прийому до Фахового коледжу ПВНЗ «Буковинський університет» за 2021 р. зі
змінами, за результатами зовнішнього незалежного тестування рекомендуємо
допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на другий
курс абітурієнтів для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на
навчання абітурієнтів для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр на
основі результатів ЗНО взяти до відома.
2. Допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на
другий курс абітурієнтів для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр
на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання відповідно
зо зареєстрованих заяв адміністратором ЄДЕБО ЗВО.
8. СЛУХАЛИ:
Пелипчук 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 (з.ф.н.). 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 СДЕБО
ЗВО для вступу на навчання на перший курс для здобуття ОС бакалавр (з.ф.н.).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на
навчання на перший курс абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр на
основі ЗНО 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 СДЕБО ЗВО для вступу на навчання на
перший курс для здобуття ОС бакалавр на основі результатів ЗНО.
9. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань на
основі здобутої освіти за іншою спеціальністю для здобуття ОС бакалавр.
Морараш Г. В., відповідальний секретар приймальної комісії повідомила, що
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 має право допустити абітурієнтів до вступних фахових випробувань для
здобуття ОС бакалавр (на 2-й або старші курси).
УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань на
основі здобутої вищої освіти за іншою спеціальністю для здобуття ОС
бакалавр.
2. Допустити до вступних фахових випробувань на основі здобутої вищої
освіти за іншою спеціальністю для здобуття ОС бакалавр відповідно
списку поданих та зареєстрованих заяв адміністратором ЄДЕБО.
10.
СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань для
, здобуття ОС бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст.
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 для здобуття ОС
бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст. Також Пелипчук С. М.
зазначила, що приймальна комісія розглянула заяви та документи
вищезазначених категорій абітурієнтів.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань
для здобуття ОС бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст взяти до
відома.
2. Допустити до вступних фахових випробувань для здобуття ОС бакалавр
на основі ОКР молодший спеціаліст абітурієнтів відповідно списку
поданих і розглянутих адміністратором ЄДЕБО електронних заяв.
* 11. СЛУХАЛИ: т
Морараш Г.В., відповідального секретаря приймальної комісії, про допуск
абітурієнтів до вступних іспитів та участі в конкурсному відборі на основі
здобутої вищої освіти для здобуття ОС магістр (заочна форма навчання). 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 до вступних іспитів абітурієнтів для здобуття ОС магістр відповідно
до зареєстрованих заяв адміністратором ЄДЕБО ЗВО.
УХВАЛИЛИ:
1. Допустити до вступних іспитів абітурієнтів для здобуття ОС магістр
відповідно до списку зареєстрованих заяв адміністратором ЄДЕБО ЗВО.
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Додаток 1
К-1
1.
2.

Зе

І

<>

4

Жижиян Сергій Петрович
Сандуляк Адріан Вікторович

Додаток 2

Пз-11
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПІБ
Борлодян Вадим Анатолійович
Гакман Юстіна Олексіївна
Герман Адріан Костянтинович
Г остюк Дарія Маріанівна
Григорчук Наталія Василівна
Курик Андрій Миколайович
Митринюк Валерія Віталіївна
Панченко Юлія Сергіївна
Попович Юрій Васильович
Цех Олексій Сергійович

Кз-11
№
1.
2.
3.
4.

ПІБ
Григоряк Уляна Василівна
Пономарчук Анатолій Сергійович
Самойленко Владислав Андрійович
Тудос Тамара Іванівна

Фз-11
№
1.
2.

ПІБ
Тудос Тамара Іванівна
Чукля Алла Георгіївна

Додаток З

Пз-101
№
1.
2.

ПІБ
Калинчук Богдан Євгенович
Маниліч Кароліна Віталіївна

Кз-101
№
1.
2.
3.
4.

ПІБ
Баланюк Юрій Валерійович
Дуднік Віктор Борисович
Каптелов Кіріл Євгенович
Косолапов Євгеній Романович

Фз-101
№
1.

ПІБ
Молофій Марія Романівна

Додаток 4

Пз-201
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ПІБ
Балук Іван Олександрович
Боледзюк Денис Володимирович
Дробко Юрій Русланович
Дудніченко Максим Миколайович
Думіч Микола Васильович
Іванець Ірина Петрівна
Кріган Іван Георгійович
Лис Андрій Георгійович
Руснак Авель Миколайович
Сенижук Вікторія Михайлівна
Сідор Марина Дмитрівна
Толошняк Тетяна Вікторівна

Аз-201
№
1.

ПІБ
Гаука Наталія Василівна

Додаток 5

Аз-300
1.
2.
3.

ПІБ
Костинян Коріна Іванівна
Сенижук Вікторія Михайлівна
Стринадко Олена Дмитрівна

Кз-300
1.
2.
3.
4.
5.

ПІБ
Кріган Іван Георгійович
Криклюк Максим Миколайович
Іванов Вадим Віталійович
Ротар Богдан Віталійович
Фуга Павло Русланович (політех)

Пз-300
ПІБ
1. я Довга Валентина Григорівна
2.
Єричук Тетяна Русланівна
о
:>.
Майло Яна Сергіївна
4.
Николюк Руслана Русланівна
5.
Огродюк Марія Тарасівна
6.
Петреску Крістіна Костянтинівна
7.
Пухальський Сергій Григорович
8.
Скріпа Максим Ілліч
9.
Солом' ян Крістіна Іванівна
10. Стругак Анна Вікторівна
11. Філіпчук Микола Іванович
12. Флорескул Єва Петрівна
13. Ящук Вікторія Вікторівна
14. Вишинська Стефанія Юріївна
15. Довганюк Ольга Вікторівна
16. Попова Руслана Русланівна

Пмз-501
№
1.
2.

ПІБ
Гамалюк Анастасія Василівна
Федорчук Дмитро Олексійович

Кмз-501
№
1.
2.
3.

ПІБ
Афоніна Анастасія
Павлов Роман Андрійович
Репецький Іван Олексійович

№
1.
2.
3.
4.
5.

ПІБ
Греневич Владислав Сергійович
Нікора Марія Василівна
Пелипчук Тетяна Олександрівна
Тихенька Віолета Вікторівна
Шевчук Марина Володимирівна

Амз-501

Фмз-501
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПІБ
Волошенюк Ілона Троянівна
Голікова (Козма) Олександра Віталіївна
Джеголя Ольга Ігорівна
Дудчак Сергій Васильович
Савін Вадим Валерійович
Урсакій Анжела Валентинівна

