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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 -дсоціально-гуманітарних
дисциплін, відповідальний секретар приймальної комісії.
4. Веклич М. М. - адміністратор ЄДЕБО університету, уповноважена особа
приймальної комісії з питань
5.Кельбя С. Г. - декан юридичного
6.Штерма Т. В. - декан факультету ІТЕ*
7. Дудник 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 та/або диплома молодшого спеціаліста чи кваліфікованого
робітника 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 (Додаток 1).
2. 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 (Додаток 2).
3. 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!Інесуміжною спеціальністю
(з.ф.н.) (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 (з.ф.н.) за суміжною спеціальністю (Додаток
4)
5. Про рекомендації до зарахування до закладу вищої освіти на заочну форму
навчання на основі ОС спеціаліст (магістр) з результатами вступних іспитів для
здобуття ОС магістр за спеціальностями (Додаток 5)
6. Про допуск абітурієнтів на основі ПЗСО у конкурсному відборі для вступу
на навчання на другий курс абітурієнтів для здобуття ОПС фаховий молодший
бакалавр, які подали заяви з електронних кабінетів і зареєстровані
адміністратором ЄДБО ЗВО, на основі результатів ЗНО на заочну форму.

7. 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.
8. Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань на основі здобутої освіти
за іншою спеціальністю для здобуття ОС бакалавр.
9. Про допуск абітурієнтів до вступних фахових випробувань для здобуття ОС
бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст.
10. 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 заявй з електронгійх кабінетів і
зареєстровані адміністратором ЄДЕБО ЗВО, на основі диплома бакалавра з
результатом ЄВІ/ЄФВВ для здобуття ОС магістр.
1. СЛУХАЛИ:
Маниліча М.І., голову приймальної комісії, президента університету, про
рекомендації до зарахування абітурієнтів до навчального закладу на основі
повної загальної середньої освіти та/або диплома молодшого спеціаліста чи
кваліфікованого робітника для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр на
заочну форму навчання.
У
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 та/або диплома молодшого спеціаліста чи кваліфікованого робітника на
другий курс для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр на заочну форму
навчання (Додаток 1)
2. 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 (Додаток 2)
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування вступників на основі ПЗСО для здобуття ОС
бакалавр на заочну форму навчання (Додаток 2)
З.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 3).
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 3).
4. 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 суміжною спеціальністю (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 за суміжною спеціальністю.
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 за
спеціальностями (Додаток 4).
5. СЛУХАЛИ:
Пелипчук С. М., заступника голови приймальної комісії, про рекомендації до
зарахування до закладу вищої освіти на заочну форму навчання на основі
спеціаліст (магістр) за результатами вступних іспитів для здобуття ОС магістр:
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування до закладу вищої освіти на заочну форму
навчання вищезазначену категорію абітурієнтів для здобуття ОС магістр
(Додаток 5).
6. 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 ЄДБО ЗВО.
7. 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.
8. СЛУХАЛИ: Про допуск абітурієнтів до вступних 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 випробувань для
здобуття ОС бакалавр (на 2-й або старші курси).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про допуск абітурієнтів до вступних випробувань на основі
здобутої вищої освіти за іншою спеціальністю для здобуття ОС бакалавр.
2. Допустити до вступних випробувань на основі здобутої вищої освіти за
іншою спеціальністю для здобуття ОС бакалавр відповідно списку поданих та
зареєстрованих заяв адміністратором ЄДЕБО.
9. 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.
10. СЛУХАЛИ:
Маниліча 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.
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, 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 у конкурсному відборі абітурієнтів відповідно до
списку зареєстрованих заяв адміністратором ЄДЕБО ЗВО.
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