
РІШЕННЯ 

приймальної комісії  

 

1. На підставі порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на 

навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 25.11.2013 за № 2004/24536, розглянула питання щодо відповідності 

встановленим умовам прийому на навчання абітурієнта-іноземця  Евангеліста Леонел 

Жоао Де Мело, Республіка Ангола на підставі розгляду наданих ним копій документів, а 

саме: 

1). Паспортного документа N2652619; 

2). Документа про отриману освіту – Атестат загальноосвітньої школи II ступеня 

М. Кабінда № C0130/2017 виданий 08 лютого 2017 р. 

3). Мотиваційного листа про бажання навчатися в ДВНЗ УДХТУ. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти; 

середній бал його успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 11,4 (за 20-ти 

бальною системою), що відповідає оцінці добре. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо проходження мовної підготовки на підготовчому відділенні для іноземних громадян 

Центру до університетської підготовки Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-

іноземець відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення 

на навчання встановленого зразка. 

 

2. На підставі порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на 

навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 25.11.2013 за № 2004/24536, розглянула питання щодо відповідності 

встановленим умовам прийому на навчання абітурієнта-іноземця  Нвакуна Арінзе Майкл, 

Республіка Гана на підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа А50388926; 

2. Документа про отриману освіту – Сертифікат західноафриканської вищої 

середньої школи  № GHWASSCS 8916004 виданий в червні 2007 р. 

3. Мотиваційного листа про бажання навчатися в ДВНЗ УДХТУ. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти; 

середній бал його успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3,2 (за 5-ти бальною 

системою), що відповідає оцінці задовільно. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо проходження мовної підготовки на підготовчому відділенні для іноземних громадян 

Центру до університетської підготовки Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-

іноземець відповідає умовам прийому на навчання, і йому може бути видане запрошення 

на навчання встановленого зразка. 

 

 

 
 


