
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  Гуеррабі Умаіма, 

Королівство Марокко на підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа UK8148521. 

2) Документа про отриману освіту – атестат бакалавра про середню освіту 

№ 10012075 виданий 25.06.2012. 

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 13,98 (за 20-ти 

бальною системою), що відповідає оцінці задовільно. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо отримання освіти у ДВНЗ УДХТУ щодо вступу на 2 курс спеціальності 

226 Фармація, промислова фармація 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. 

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  Екінчі Рукен, 

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

1) Паспортного документа U20561008. 

2) Документа про отриману освіту – Диплом приватної основної старшої школи 

№ 353 від 08.06.2018. 

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 84,39 балам (за 100-

та 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. 

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  Авад Яра, Держава 

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

1) Паспортного документа U20561008. 

2) Документа про отриману освіту – Диплом приватної основної старшої школи 

№ 353 від 08.06.2018. 

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 84,39 балам (за 100-

та 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. 

Приймальною комісією встановлено, що зазначений абітурієнт-іноземець 

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

навчання встановленого зразка. 

 
 


