
РІШЕННЯ  

приймальної комісії  

 

1. Згідно з отримання ліцензії на нові спеціальності (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 26.12.2019 № 1020-л „Про ліцензування освітньої діяльності”) 

внести зміни до Правил прийому на 2020 рік та затвердити їх на Вченій раді. 

Внести зміно до бази ЄДЕБО. 

Оприлюднити зміна на веб-сайті та дошці інформації. 

 

2. На підставі рішення Приймальної комісії та рішення Центру 

доуніверситетської підготовки по прийому на підготовче відділення для іноземних 

громадян (протокол від 08.01.2020 р. №2) зарахувати слухачем підготовчого 

відділення для іноземних громадян з 08 січня 2020 року наступну особу: 

1) Мессолі Амір, Туніська Республіка. 

 

3. 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  

Мідані Бадіа, Туніська Республіка на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа Х 081906; 

2) Документа про отриману освіту - Свідоцтво бакалавра № 0354006  від 

22.06.2013 

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 09.41 (за 

20-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. 

 

4. 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  

Ромдхан Яссін, Туніська Республіка на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа № Х 354329; 

2) Документа про отриману освіту – свідоцтво бакалавра 532623 від 19.06.2019 

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 13.40 (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. 

 

5. 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  Гарур 

Фавзі Х Фавзі, Держава Лівія на підставі розгляду наданих ним копій документів, а 

саме: 

1) Паспортного документа № NP 88J883; 

2) Документа про отриману освіту – відомість успішності № 402689 від 

30.06.2010  

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 85.43 (за 

100% бальною системою), що відповідає оцінці відмінно. 

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. 

 

6. 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 абітурієнтки-іноземки  

Аккарі Самар, Туніська Республіка на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа № Y 879327; 

2) Документа про отриману освіту – свідоцтво бакалавра 079198 від 19.06.2019 

3) Мотиваційного листа про бажання навчатися в ДВНЗ УДХТУ. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеною абітурієнткою-

іноземкою рівень освіти дає їй академічне право на отримання базової вищої освіти; 



середній бал її успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 12.44 (за 20-ти 

бальною системою), що відповідає оцінці добре. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у її 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 зазначена абітурієнтка-

іноземка відповідає умовам прийому на навчання, і їй може бути видане запрошення 

на навчання встановленого зразка. 

 

7. 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  Кану 

Мохамед, Федеральна Республіка Нігерія на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа № ER 135383; 

2) Документа про отриману освіту – Сертифікат західно-африканської 

середньої школи SLWASSCP 0036080 від червень 2008 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 3.57 (за 

5-ти бальною системою), що відповідає оцінці задовільно. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у її 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 зазначена абітурієнтка-

іноземка відповідає умовам прийому на навчання, і їй може бути видане запрошення 

на навчання встановленого зразка. 

 


