ПРОТОКОЛ № 5
засідання приймальної комісії
Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»
16 серпня 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. Морараш 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. Штерма 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 рекомендації до зарахування абітурієнтів''на основі повної загальної
середньої освіти на навчання на другий курс (денна форма навчання) 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 1)
2. Про рекомендації до зарахування абітурієнтів на основі повної загальної
середньої освіти на навчання на перший курс (денна форма навчання) 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 2)
3. Про рекомендацію до зарахування абітурієнтів до закладу освіти на основі
здобутої освіти за іншою спеціальністю для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра (Додаток 3).
4. 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 (д.ф.н.) за спеціальностями:
- 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 другий курс
абітурієнтів для здобуття ОС бакалавр на основі ОС бакалавр з іншої спеціальності
або ОКР молодший спеціаліст за несуміжною спеціальністю (д.ф.н.) за
спеціальностями (Додаток 5).
6. Про рекомендації до зарахування до закладу вищої освіти на денну та заочну
форми навчання на основі ОС бакалавр з результатами ЄВІ для здобуття ОС магістр
за спеціальностями:
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 6).
7. Про рекомендації до зарахування до закладу вищої освіти на денну та заочну
форми навчання на основі ОС бакалавр з результатами ЄВІ та ЄФ ВВ для здобуття
ОС магістр за спеціальністю 081 «Право» (Додаток 7).
8. Про допуск абітурієнтів до вступних екзаменів на основі базової загальної
середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший
бакалавр за спеціальностями
- 122 «Комп’ютерні науки»
9. 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.
10. Про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на перший
курс абітурієнтів, які подали заяви з електронних кабінетів і зареєстровані
адміністратором ЄДЕБО ЗВО, на основі ПЗСО для здобуття ОС бакалавр (з.ф.н.).
11. 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 ЄДЕБО ЗВО, на основі диплома бакалавра з результатом
ЄВІ/ЄФВВ для здобуття ОС магістр.
1. СЛУХАЛИ:
М аниліча М.І., голову приймальної комісії, президента університету, про
рекомендації до зарахування абітурієнтів до навчального закладу на основі повної
загальної середньої освіти для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр на денну
форму навчання.
Президент університету зазначив, що згідно з «Умовами прийому до закладів
фахової передвищої освіти України у 2021 році», Правилами прийому до Фахового
коледжу ПВНЗ «Буковинський університет» зі змінами, у 2021 році, за результатами
конкурсного відбору рекомендуємо до зарахування абітурієнтів на основі повної
загальної середньої освіти для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр.
УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до зарахування вступників на основі повної загальної середньої
освіти (два ЗНО) для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр на денну форму
навчання за спеціальностями:
- 081 «Право»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 1)
2. СЛУХАЛИ:
М орараш Г. В., відповідального секретаря приймальної комісії, про
рекомендації до зарахування на перший курс абітурієнтів на основі ПЗСО для
здобуття ОС бакалавр на денну 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:
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування вступників на основі ПЗСО для здобуття ОС
бакалавр на денну форму навчання за спеціальностями:
- 081 «Право»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 2)
3. СЛУХАЛИ:
Пелипчук С. М., заступника голови приймальної комісії, про рекомендації до
зарахування абітурієнтів до закладу освіти на основі здобутої освіти за іншою
спеціальністю 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 для
здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про рекомендації до зарахування абітурієнтів на основі здобутої
освіти за іншою спеціальністю 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 3)
4. СЛУХАЛИ:
М аниліча 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 (д.ф.н.) за спеціальностями:

- 081 «Право»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування» (Додаток 4)
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 (д.ф.н.) на
основі ОКР молодший спеціаліст за результатами конкурсного відбору..
5.СЛУХАЛИ:
М аниліча 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 (д.ф.н.) (Додаток 5)
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.
6. СЛУХАЛИ:
М аниліча МЛ., голову приймальної комісії, президента університету, про
рекомендації до зарахування до закладу вищої освіти на денну та заочну форми
навчання на основі ОС бакалавр з результатами ЄВІ для здобуття ОС магістр за
спеціальностями:
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 071 «Облік і оподаткування»
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування до закладу вищої освіти на денну та заочну форми
навчання вищезазначену категорію абітурієнтів для здобуття ОС магістр
(Додаток 6)
7. СЛУХАЛИ:
Пелипчук С. М., заступника голови приймальної комісії, про рекомендації до
зарахування до закладу вищої освіти на денну та заочну форми навчання на основі
ОС бакалавр з результатами СВІ та ЄФВВ для здобуття ОС магістр за спеціальністю
081 «Право»:
УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до зарахування до закладу вищої освіти на денну та заочну форми
навчання вищезазначену категорію абітурієнтів для здобуття ОС магістр
(Додаток 7)
8. СЛУХАЛИ:
М аниліча М.І., голову приймальної комісії, про допуск абітурієнтів до
вступних екзаменів на основі базової загальної середньої освіти за освітньопрофесійним 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 ПВНЗ «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.
УХВАЛИЛИ:
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
математики (тестування) абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти
для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр за спеціальностями
- 122 «Комп’ютерні науки» (Додаток 8).
9. СЛУХАЛИ:
Маниліча М.І., голову приймальної комісії, про допуск абітурієнтів на основі
ПЗСО 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 Фахового
коледжу ПВНЗ «Буковинський університет» у 2021 році зі змінами, за результатами
розгляду заяв та документів вступників приймальна комісія має право допустити
абітурієнтів до вступних екзаменів на основі ПЗСО, ОКР молодший спеціаліст та
ОКР кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня
фаховий молодший бакалавр.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про допуск на основі ПЗСО, 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 ЄДЕБО ЗФПО та
зареєстрованих.
10. 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 ЄДЕБО 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 ЄДЕБО ЗВО для вступу на навчання на перший курс для
здобуття ОС бакалавр на основі результатів ЗНО за спеціальностями:
-081 «Право»
- 122 «Комп’ютерні науки»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
071 «Облік і оподаткування»
11. СЛУХАЛИ:
М аниліча М.І., голову приймальної комісії, президента університету, про допуск
абітурієнтів, які подали заяви з електронних кабінетів і зареєстровані
адміністратором ЄДЕБО ЗВО, до участі в конкурсному відборі на основі
ОС бакалавр з результатами ЄВІ/ЄФВВ для здобуття ОС магістр.
М орараш 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, за результатами
розгляду заяв та документів вступників приймальна комісія має право допустити до
конкурсного відбору для вступу на навчання до ЗВО зазначені категорії вступників.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про допуск до конкурсного відбору абітурієнтів з результатами
ЄВІ/ЄФВВ до на основі ОС бакалавр для здобуття ОС магістр.
2. Допустити до участі ^ конкурсному відборі абітурієнтів відповідно до списку
зареєстрованих заяв адміністратором ЄДЕБО ЗВО.
|/З Я£-1 Гу'С’і '■■■' ІхЦ
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приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії
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М. І. Маниліч
Г. В. Морараш
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Додаток 1

П-11
№

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ПІБ
Баран Єлизавета Павлівна
Борець Анна Михайлівна
Варварич Світлана Василівна
Варта Альона Михайлівна
Гуцуляк Владислав Віталійович
Катан Настасія Валеріївна
Круглянко Олександр Вікторович
Нижник Владислав Юліанович
Орфонеско Михайло Володимирович
Прісняк Еріка Іванівна
Ротар Іван Васильович
Топорівський Богдан Святославович
Федорчак Вадим Романович
Федюк Людмила Олегівна
Чукля Алла Георгіївна
Чурюк Олександр Юрійович
Штефуряк Павло Петрович

К -11
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПІБ
Кирилецький Олександр Васильович
Князький Ігор Анатолійович
Статник Девід Едуардович
Ткач Артем Вікторович
Франк Діана-Вікторія Віталіївна
Царик Андрій Русланович

А-11
№
1.

№
1.

І

ПІБ
Маниліч Кароліна Віталіївна

Ф-11
ПІБ
Мельничук Денис Іванович

Додаток 2

П-101
№
1.
2.

ПІБ
Ніколаєсі Анастасія Іванівна
Снятинчук Олександр Дмитрович

К-101
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ПІБ
Дудка Святослав Ігорович
Калинчук Богдан Євгенович
Мікіцел Лазор Г еоргійович
Опаєць Дан Васильович
Петрушко Павло Олександрович
Семчук Іван Олександрович
Теклян Дмітрій Вікторович
Токар Ігор Валерійович

А-101
№
1.
2.
о
4.

ПІБ
Браілко Валерія Євгенівна
Г ерега Ангеліна Валентинівна
Дем’ян Анна Миколаївна
Лавренюк Христина Іванівна

Ф-101
№
1.
2.

ПІБ
Вирнов Олександр Олегович
Лисак Владислав Володимирович

Додаток З

А-11
№
1.

ПІБ
Ланівський Віктор Васильович

Додаток 4

А-300
ПІБ
1.
2.

Костинюк Стасій Русланович
Остафійчук Діана Юріївна

Ф-300
ПІБ
1.
2.
3.

Довгий Павло Григорович
Ріжковий Алік Петрович
Чокан Станіслав Юрійович

К-300
ПІБ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Богачов Олександр Миколайович
Болфачук Руслан Васильович
Брухальський Олександр Валентинович
Ватаман Олександр Анатолійович
Дашкевич Олександр Олегович
Демяник Андрій Ярославович
Желавська Христина Андріївна
Іванець Ірина Петрівна
Ілюк Василь Валентинович
Короля Сергій Русланович
Кузенков Олег Сергійович
Лонь Стас Володимирович
Лучик Юрій Володимирович
Мар'янчук Володимир Миколайович
Маркович Станіслав Вікторович
Меглей Георгій Іванович
Мельницький Олександр Олегович
Мігайчук Юрій Віталійович
Мойсюк Степан Васильович
Мойш Іван Іванович
Павлович Євген Валерійович
Пилипяк Валентин Євгенович
Сікорський Богдан Іванович
Теодорович Роман Русланович
Ткачук Валентин Сергійович
Фрунза Вадім Валентинович
Чурар Вадим Борисович

П-300
ПІБ
1.
2.
о
2).

Байрамов Максим Рустамович
Гаврилюк Андрій Ігорович
Голунга Вадим Сергійович

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Григораш Марія Іванівна
Зільонко Владислав Вікторович
Келя Крістіна-Елена Михайлівна
Коліщук Михайло Іванович
Кудрик Микола Іванович
Мелентій Станіслав Станіславович
Мирна Дарія Іванівна
Папернюк Світлана Анатоліївна
Постівка Володимир Олександрович
Прокопчук Олена Олександрівна
Светенко Марин Аркадійович
Скрипник Андрій Іванович
Скурту Ніколета Петрівна
Скутарь Марінела Іванівна
Урсуляк Марія Іванівна

Додаток 5

К-201
№
1.
2.
3.

ПІБ
Нересниця Андрій Андрійович
Турик Максим Іванович
Циганчук Андрій Вікторович

Додаток 6

Ам-501
№
1.

ПІБ
Доготар Андрій Дмитрович

Фм-501
№
1.

ПІБ
Гуцану Інна Валентинівна

Додаток 7

Пм-501
№
1.
2.
3.

ПІБ
Ватаманюк Максим Ігорович
Доліч Юлія Петрівна
Лєкар Ростислав Юрійович

Додаток 8
1.

Жижиян Сергій Петрович

2.

Сандуляк Адріан Вікторович

