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Витяг з протоколу №2 

засідання Приймальної комісії Одеського національного медичного університету 

м. Одеса          10.01.2022 р. 

  

Присутні: 13 членів 

 

Голова засідання: акад. Запорожан В.М. 

Секретар засідання: доц. Новікова Ж.О. 

 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд заявок та супроводжуючих документів від компаній для укладання 

договорів з ОНМедУ про прийом на навчання іноземних громадян 

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Степанов Г.Ф. 

 

2. Про встановлення квот плану прийому на навчання іноземних громадян компаніям, 

які будуть співпрацювати з ОНМедУ у 2022 році. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Степанов Г.Ф. 

 

3. Про призначення предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій і ко-

місій по співбесіді для абітурієнтів у 2022 році та визначення додаткових заходів 

щодо підготовки і проведення вступних іспитів. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Степанов Г.Ф. 

 

4. Про затвердження програм вступних випробувань в 2022 році.  

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Степанов Г.Ф. 

 

5. Затвердження критеріїв оцінки знань абітурієнтів на вступних іспитах.  

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Степанов Г.Ф. 

 

 

1. Слухали: 

Відповідального секретаря ПК доц. Степанова Г.Ф., який доповів, що комісія з розгляду 

заявок (згідно протоколу засідання Приймальної комісії №1 від 04.01.2022 року) розглянула 

подані компаніями пакети необхідних документів та визнала їх такими, що в цілому 

відповідають вимогам. 

 

 

Ухвалили: 

Укласти договори про прийом на навчання іноземних громадян в ОНМедУ у 2022 році 

зі всіма нижчезазначеними компаніями та встановити квоти плану прийому. 

 

1.ТОВ «Дружба груп» 

2.ТОВ «Санта- Моніка» 

3.ТОВ «Д заер аброд стадіс УА» 

 

2. Слухали: 

Відповідального секретаря ПК доц. Степанова Г.Ф. про встановлення квот плану 

прийому на навчання іноземних громадян агентами, які будуть співпрацювати з ОНМедУ у 

2022 році. 
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Ухвалили: 

Враховуючи надані документи та попередній досвід співпраці, встановити квоти плану 

прийому на навчання іноземних громадян компаніям, які будуть співпрацювати з ОНМедУ у 

2022 році в наступному обсязі: 

 

Назва компанії 
Медицина Стоматологія Фармація 

ПВ Всього 
англ. укр. англ. укр. англ. укр. 

ТОВ «Дружба груп» 100 100 100 100 70 50 100 620 

ТОВ «Санта- Моніка» 100       100 

ТОВ «Д заер аброд стадіс УА» 100       100 

Всього 300 100 100 100 70 50 100 820 

 

Враховуючи складну епідемічну обстановку, що може змінитися, форс-мажорні 

обставини, а також особливості набору на навчання в кожній окремій країні, Приймальна 

комісія залишає за собою право коригувати квоти за необхідності на першому засіданні 

Приймальної комісії Одеського національного медичного університету щомісяця. 

 

3. Слухали: 

Відповідального секретаря приймальної комісії доц. Степанова Г.Ф., який запропону-

вав для обговорення та затвердження складу предметних екзаменаційних та фахових атеста-

ційних комісій. Доповідачем було представлено на розгляд та затвердження персональний 

склад предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій і комісій по співбесіді для 

абітурієнтів у 2022 році та визначення додаткових заходів щодо підготовки і проведення всту-

пних іспитів. (додається) 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити склад предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій і 

комісій по співбесіді для абітурієнтів у 2022 році. 

2. Видати відповідний наказ ректора ОНМедУ. 

 

4. Слухали: 

Інформацію відповідального секретаря ПК доц. Степанова Г.Ф., який запропонував для 

обговорення та затвердження програм вступних випробувань, які розробленні головами пред-

метних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій: «Українська мова», «Біологія», «Хі-

мія», «Математика», «Фізика», «Медична біологія та медична хімія», «Фармацевтична хімія 

та фармакогнозія», «Співбесіда з біології», «Співбесіда з української мови». (додаються) 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити програми вступних випробувань. 

2. Видати відповідний наказ ректора ОНМедУ. 

 

5. Слухали: 

Відповідального секретаря приймальної комісії доц. Степанова Г.Ф., який запропону-

вав для обговорення та затвердження розробленні головами предметних екзаменаційних та 

фахових атестаційних комісій, критерії оцінок знань абітурієнтів на вступних іспитах до ОН-

МедУ у 2022 році з української мови та літератури, біології, хімії, математики, фізики, фахо-

вих вступних випробувань з фармацевтичної хімії та фармакогнозії, медичної біології та ме-

дичної хімії. 
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Ухвалили: 

1. Затвердити критерії оцінок знань абітурієнтів на вступних іспитах до ОНМедУ у 

2022 році з української мови та літератури, біології, хімії, математики, фізики, фа-

хових вступних випробувань з фармацевтичної хімії та фармакогнозії, медичної бі-

ології та медичної хімії. 

2. Видати відповідний наказ ректора ОНМедУ.  

 

 

Голова Приймальної комісії, 

ректор університету     Валерій ЗАПОРОЖАН 

 

 

 

Відповідальний секретар,  

доцент       Геннадій СТЕПАНОВ  


