
РІШЕННЯ  

приймальної комісії  

 

1. На підставі рішення Приймальної комісії та рішення Центру 

доуніверситетської підготовки по прийому на підготовче відділення для іноземних 

громадян (протокол від 30.01.2020 р. №4) зарахувати слухачами підготовчого 

відділення для іноземних громадян з 30 січня 2020 року наступних осіб: 

1) Грірі Сірін, Туніська Республіка; 

2) Равшанов Бахадир, Туркменістан. 

 

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  

Кхалді Раєд, Туніська Республіка на підставі розгляду наданих ним копій документів, 

а саме: 

1) Паспортного документа № С 767674; 

2) Документа про отриману освіту – атестат про середню освіту   075293 від 

05.07.2014 

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 11,09 (за 

20-ти бальною шкалою), 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 абітурієнта-іноземця  

Усмух Зінеб, Королівство Марокко на підставі розгляду наданих ним копій 

документів, а саме: 

1) Паспортного документа № YU 9408398; 

2) Документа про отриману освіту – свідоцтво бакалавра   L131214018  від  

21.06.2016 

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 13,44 (за 

20-ти бальною шкалою), 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. 

 

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  Аміне 

Мохаммед, Королівство Марокко на підставі розгляду наданих ним копій документів, 

а саме: 

1) Паспортного документа № YS 0989529; 

2) Документа про отриману освіту – свідоцтво бакалавра J136296810  від 

20.06.2018 

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 11,53 (за 

20-ти бальною шкалою), 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. 

 


