
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  Амангелдієв Овез, 

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

1) Паспортного документа № А0205710; 

2) Документа про отриману освіту – атестат про середню освіту А № 1003285 

від 19.06.2010 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 3,3 (за 5-ти бальною 

шкалою), що відповідає оцінці задовільно. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо отримання освіти у ДВНЗ УДХТУ 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. 

 

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  Алламирадов 

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

1) Паспортного документа № А1006675; 

2) Документа про отриману освіту – атестат про середню освіту А № 1650573 

від 21.06.2017 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 4,17 (за 5-ти 

бальною системою), що відповідає оцінці добре. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо отримання освіти ДВНЗ УДХТУ 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  Сеїдов Агаджан, 

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

1) Паспортного документа № А0975814; 

2) Документа про отриману освіту – атестат про середню освіту А № 1370319 

від 04.06.2013 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 4 (за 5-ти бальною 

системою), що відповідає оцінці добре. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо отримання освіти ДВНЗ УДХТУ 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  Міссамба  Біллі Аві, 

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

1) Паспортного документа № ОА0423959; 

4) 2) Документа про отриману освіту – диплом бакалавра 

№ 32904200024/MEPSA/CAB/DEC від 28.09.2020 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 11,44 (за 20-ти 

бальною шкалою), що відповідає оцінці задовільно. 

За результатами наданих документів комісія пересвідчилась у його вмотивованості 

щодо отримання освіти у ДВНЗ УДХТУ за спеціальністю 073 Менеджмент 

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  Адді Фелікс, 

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

1) Паспортного документа № G 1746637; 



2) Документа про отриману освіту – сертифікат західноафриканської вищої 

середньої школи № GHWASSCS 1374133 виданий в червні 2012 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 4,6 (за 5-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 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. 

 

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  Дуоду Енок, Республіка 

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

1) Паспортного документа № G 2648317; 

2) Документа про отриману освіту – сертифікат західноафриканської вищої 

середньої школи № GHWASSCS 0010162 виданий в червні 2017 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 3,5 (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. Зарахувати в число студентів ДВНЗ УДХТУ на факультет фармації та 

біотехнології денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра з 19.10.2020 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. Ельсаєд Хуссейн 

Ельсаєд Махмуд 

3курс, факультет по роботі з 

іноземними студентами (денна) 

Львівського національного 

медичного університету ім. Д. 

Галицького, 226 фармація, 

(магістр),2019 р., з 3 курсу за 

невиконання навчального плану 

226 фармація, 

промислова фармація  

 

3-Ф-29 

 

 

 


