
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 Джедіді Уссама, Туніська Республіка на підставі розгляду наданих ним 

копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа № С 693467; 

2) Документа про отриману освіту – свідоцтво бакалавра 130240 від 19.12.2019  

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 10.52 (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. 

 

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  Раіб 

Хуссам Абдельмалік , Алжирська Народна Демократична Республіка на підставі 

розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа 197705516; 

2) Документа про отриману освіту – диплом бакалавра  № 32061587 від 

16.07.2019 

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 13,26 (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. 

 

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 абітурієнтки-іноземки  

Гацеур Хаула, Туніська Республіка на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа Х 393228; 

2) Документа про отриману освіту – диплом бакалавра  № 059394 від 

19.06.2016 

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 15,43 (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. 

 

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 абітурієнтки-іноземки  

Нгуну Чассем Улріч Луїґі, громадянка Камерун на підставі розгляду наданих ним 

копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа 0665884; 

2) Документа про отриману освіту – свідоцтво про загальну середню освіту  

08/276/1778 від 12.08.2015 

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 12.00 (за 20-ти 

бальною системою), що відповідає оцінці майже 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. 

 

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  Боко 

Едоу Яо Седрік Дікей, громадянина Кот-д'Івуар на підставі розгляду наданих ним 

копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа № 17AP 42745; 

2) Документа про отриману освіту – бакалавріат атестат  про досягнення  19 

BJ026483 від  25.07.2019 

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 227 

балам (за 400-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. 

 

 


