
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  Абделхафез Хатем 

Хассан Саєд, Арабська Республіка Єгипет на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1. Паспортного документа № А18612901; 

2. Документа про отриману освіту – атестат про середню освіту № 808698 від 

01.07.2016 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 311 (за 410-ти 

бальною системою), що відповідає оцінці задовільно. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо отримання освіти у  Державному вищому навчальному закладі «Український 

державний хіміко-технологічний університет» за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація. 

Комісія встановила, що зазначений абітурієнт  володіє англійською мовою в 

достатньому об’ємі для засвоєння навчального матеріалу з обраної спеціальності і не 

потребує проходження мовної підготовки до навчання 

 

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  Ханов Сердар, 

Туркменістан на підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа № А1134937; 

2) Документа про отриману освіту – атестат про середню освіту А №0916836 від 

23.06.2009 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 4,1 (за 5-ти бальною 

системою), що відповідає оцінці добре. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо отримання освіти у Державному вищому навчальному закладі «Український 

державний хіміко-технологічний університет» щодо вступу на 1 курс спеціальності 161 

Хімічні технології та інженерія для здобуття ступеню бакалавр  

Комісія встановила, що зазначений абітурієнт  володіє російською мовою в 

достатньому об’ємі для засвоєння навчального матеріалу з обраного напряму і не потребує 

проходження мовної підготовки до навчання. 

Висновок: Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-іноземець 

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

встановленого зразка. 

 



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  Рустемов Бегмират, 

Туркменістан на підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа № А1237279; 

2) Документа про отриману освіту – атестат про середню освіту А №1563563 від 

21.06.2016 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 4,0 (за 5-ти бальною 

системою), що відповідає оцінці добре. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо отримання освіти у  Державному вищому навчальному закладі «Український 

державний хіміко-технологічний університет» щодо вступу на 1 курс спеціальності  161 

Хімічні технології та інженерія для здобуття ступеню бакалавр. 

Комісія встановила, що зазначений абітурієнт  володіє російською мовою в 

достатньому об’ємі для засвоєння навчального матеріалу з обраного напряму і не потребує 

проходження мовної підготовки до навчання  

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  Котті Заінеб, Республіка 

Туніс на підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа № А1237279; 

2) Документа про отриману освіту – атестат про середню освіту А №1563563 від 

21.06.2016 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 4,0 (за 5-ти бальною 

системою), що відповідає оцінці добре. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо отримання освіти у  Державному вищому навчальному закладі «Український 

державний хіміко-технологічний університет» за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація 

Комісія встановила, що зазначений абітурієнт  володіє англійською мовою в 

достатньому об’ємі для засвоєння навчального матеріалу з обраної спеціальності і не 

потребує проходження мовної підготовки до навчання 

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  Саква Яхая Саліху, 

Федеративна Республіка Нігерія на підставі розгляду наданих ним копій документів, а 

саме: 

1) Паспортного документа № А11409971; 

2) Документа про отриману освіту – атестат середньої школи № 40004224JD від 

01.06.2014 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 2,6 (за 5-ти бальною 

системою), що відповідає оцінці добре. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо отримання освіти у  Державному вищому навчальному закладі «Український 

державний хіміко-технологічний університет» за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація 

Комісія встановила, що зазначений абітурієнт  володіє англійською мовою в 

достатньому об’ємі для засвоєння навчального матеріалу з обраної спеціальності і не 

потребує проходження мовної підготовки до навчання. 

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 абітурієнта-іноземця  Габріел Габріел 

Ндібазокізе, Демократична Республіка Конго на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа № ОР0532282; 

2) Документа про отриману освіту – документ про попередню освіту № 13001 від 

14.12.2007р. 

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 54% , 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. 

 

7. Про відповідності встановленим умовам прийому на навчання абітурієнта-іноземця 

Ілунга Мішее Нгой, Демократична Республіка Конго. УХВАЛИЛИ: 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  Ілунга Мішее Нгой, Демократична Республіка Конго на 

підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа № ОР0301803; 

2) Документа про отриману освіту – документ про попередню освіту № 64036 від 

24.06.2007р. 

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 77%, 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. 

 

8. Зарахувати студентів на перший курс, які вступають на навчання за ступенем 

бакалавра на денну форму здобуття освіти навчання за спеціальностями на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за результатами конкурсу сертифікатів (додаток 1). 

 

9. Зарахувати студентів на перший курс, які вступають на навчання за ступенем 

бакалавра на заочну форму здобуття освіти за спеціальностями на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за результатами конкурсу сертифікатів (додаток 2). 

 

10. Зарахувати в число студентів ДВНЗ УДХТУ на факультет фармації та 

біотехнології денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 07.09.2020 року на 

контрактній основі: 

 

№

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Відрахований (курс, факультет 

(форма навчання), напрям, шифр 

спеціальності, у якому році, 

причина) 

Напрям, курс, шифр 

спеціальності, група 

1

.1 

Чаоуачі Сіріне 4 курс, факультет міжнародний, 

(денна), 226 фармація (магістр), 

Одеський національний медичний 

університет, 2019, за невиконання 

вимог навчального плану та графіку 

навчального процесу 

226 фармація, 

промислова фармація, 

4-Ф-24 

 

  

 


