
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

« ї ї » о / 2021 р. 
Н А К А З 
м. Чернівці № 

Про склад конкурсної комісії з відбору 
здобувачів вищої освіти та співробітників 
університету для участі в програмах 
академічних обмінів 

З метою оптимізації конкурсного відбору здобувачів вищої освіти та 
співробітників університету для участі в програмах академічних обмінів, у 
відповідності до постанов Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. 
№ 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність» зі змінами та від 13 квітня 2011 р. № 411 «Питання 
навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, 
ад'юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у 
провідних закладах вищої освіти за кордоном» зі змінами, 

НАКАЗУЮ: 
1. Сформувати конкурсну комісію з відбору здобувачів вищої освіти та 
співробітників університету для участі в Програмах академічних обмінів під 
моїм головуванням у наступному складі: 
- ГРИЦЮК М.І. — проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 

зв'язків, професор - заступник голови; 
- ГЕРУШ І.В. - проректор з науково-педагогічної роботи, доцент; 
- ЗОРІЙ Н.І. - проректор з науково-педагогічної роботи та виховання, 

доцент; 
- БУЛИК Р.С. - завідувач відділу докторантури, аспірантури та клінічної 

ординатури, професор; 
- ХОДОРОВСЬКИЙ В.М. - начальник навчального відділу з СМЯО та І АЗ, 
- доцент; 
- МОСКАЛЮК В.Д. - декан медичного факультету №1, професор; 
- ГЛУБОЧЕНКО В.Г. - декан медичного факультету №2, доцент; 
- САВКА І.Г. - декан медичного факультету №3, професор; 
- СОРОКМАН Т.В. - декан медичного факультету №4, професор; 
- БІЛООКИЙ В.В. - декан стоматологічного факультету, професор; 
- ПАЛІБРОДА Н.М. - декан фармацевтичного факультету, доцент; 



- ПАШКОВСЬКИЙ В.М. - директор навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти, професор; 

- РАК О.М. - завідувач кафедри іноземних мов, доцент; 
- БІЛОУС Т.М. - доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, 

координатор робочої групи з грантової політики; 
- ТЮЛЄНЄВА О.А. - науковий керівник ради СНТ, доцент; 
- МАТЯШОК А.А. - в.о. голови Студентської Ради; 
- ГАЙДЕЙ М.І. - начальник відділу міжнародних зв'язків - секретар. 

2. Затвердити Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти 
та співробітників у Буковинському державному медичному університеті. 
3. Конкурсній комісії керуватися у своїй діяльності затвердженим 
Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та 
співробітників у Буковинському державному медичному університеті. 
4. Визнати таким, що втратив чинність: наказ від 05.10.2020 р. № 356-Адм 
«Про склад конкурсної комісії з відбору студентів, лікарів-інтернів, аспірантів, 
докторантів та співробітників університету для участі в програмах 
академічних обмінів». 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-
педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, проф. Грицюк М.І. 

В.о. ректора Т.М. Бойчук 

Виконавець: 
Начальник відділу 
міжнародних зв'язків 

М.І. Гайдей 

Погоджено: 

Проректор з науково-педагогічної 
робот іжнародних зв'язків 

М.І. Грицюк 

Юрисконсульт 
В.Б. Семків 


