
РІШЕННЯ  

приймальної комісії  

 

1. Оприлюднення рейтингового списку вступників денної форми навчання 

рекомендованих до зарахування на навчання за ступенем бакалавра, які брали участь в 

конкурсі для вступу на місця, які фінансуються за рахунок державного бюджету на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (додаток 1). 

 

2. Оприлюднення рейтингового списку вступників заочної форми навчання 

рекомендованих до зарахування на навчання за ступенем бакалавра, які брали участь в 

конкурсі для вступу на місця, які фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних 

осіб освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (додаток 2). 

 

3. Оприлюднення рейтингового списку вступників денної форми навчання 

рекомендованих до зарахування на навчання за ступенем магістра, які брали участь в 

конкурсі для вступу на місця, які фінансуються за рахунок державного бюджету на базі 

ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, ступеня магістра) 

(додаток 3). 

 

4. Оприлюднення рейтингового списку вступників заочної форми навчання 

рекомендованих до зарахування на навчання за ступенем магістра, які брали участь в 

конкурсі на базі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, ступеня 

магістра) (додаток 4). 

 

5. Про скасування рейтингових списків з технічної помилкою та затвердження 

оновлених рейтингових списків. 

Студентка Тьоміна С.Д. подавала в електронному вигляді сім заяв на вступ до 

магістратури, три з яких нею були скасовані, а саме 073 Менеджмент, 051 Економіка 

(економіка підприємства, економічна кібернетика). Під час перевірки приймальною 

комісією документів, які дають підставу для зарахування на ступінь магістра 

(рейтингових списків) було виявлено факт написання фахового вступного 

випробування на скасовану конкурсну пропозицію 051 Економіка (економіка 

підприємства). Після іспиту під час внесення оцінки з фахового вступного 

випробування до бази ЄДЕБО оператором бази було допущено технічну помилку, а 

саме внесення іспиту в рейтинг за іншою конкурсною пропозицією – 051 Економіка 

(економічна кібернетика). Після оприлюднення рейтингу помилку було виявлено та 

ліквідовано. 

Скасувати рейтингові списки з технічною помилкою. Затвердити та оприлюднити 

оновлені рейтингові списки. 

Матеріали, що підтверджують вищезазначене додаються. 

 

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 абітурієнта-іноземця  Гіу Гар 

Магок Моніжок, Республіка Південний Судан на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа № G 1286548; 

2) Документа про отриману освіту – Свідоцтво про закінчення Західно-

Африканської старшої школи GHWASSCS 0942451 виданий в 2013 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 3,0 (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 ДВНЗ УДХТУ. 

Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-

іноземець відповідає умовам прийому на навчання, і йому 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  Гіу Гар 

Магок Моніжок, Республіка Південний Судан на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа № R00350569; 

2) Документа про отриману освіту – атестат бакалавра № 2600544 виданий 

01.03.2017;  

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 76,4 (за 100 

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 ДВНЗ УДХТУ. 

Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-

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

запрошення на навчання встановленого зразка. 

 


