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Витяг з протоколу №25 

засідання Приймальної комісії Одеського національного медичного університету 

м. Одеса          13.09.2022 р. 
  

Присутні: 13 членів 
 

Голова засідання: акад. Запорожан В.М. 

Секретар засідання: доц. Новікова Ж.О. 
 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 
 

1. Про прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземців на навчання до 

ОНМедУ та видачу запрошення за умови відповідності таких іноземців Правилам 

прийому до університету у 2022 році на підставі поданих ними документів. 

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ 

доц. Е.С. Бурячківський 

 

2. Про допуск до участі у вступних випробуваннях абітурієнтів-іноземців денної форми 

навчання, що подали документи до ОНМедУ. 

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ  

доц. Е.С. Бурячківський 

 

3. Про рекомендації щодо зарахування до ОНМедУ 13.09.2022 року на спеціальності 

«Медицина» з англійською мовою навчання, «Фармація, промислова фармація» з 

англійською мовою навчання міжнародного факультету згідно контрактів. 

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ  

доц. Е.С. Бурячківський 

 

4. Про рекомендацію щодо поновлення на навчання до ОНМедУ 06.09.2022 року на 

спеціальність «Медицина» міжнародного факультету згідно контракту. 

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ 

доц. Е.С. Бурячківський 

 

5. Про хід подання документів абітурієнтами-іноземцями денної форми навчання станом 

на 13.09.2022 р.  

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ 

                       доц. Е.С. Бурячківський 

 

1. Слухали: 

Голову Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ доц. Бурячківський Е.С. 

ознайомив присутніх з проектом рішення про надання згоди іноземним громадянам на прийом 

на навчання до університету та видачу запрошення відповідно до Правил прийому до 

університету у 2022 році на підставі поданих ними копій документів (перекладених 

українською мовою) та оцінки їх відповідності: 

 

1. Ім'я та прізвище іноземця: Атік Абделалі 

Країна його постійного проживання: Марокко 

Дата народження: 28.12.1994 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу DI6519025; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат № L136290336, 23.06.2015; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 
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Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Атік Абделалі 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання з англійською мовою на 1 курс спеціальності «Медицина» з наступним 

вступним випробуванням. 

 

2. Ім'я та прізвище іноземця: Азіз Анасс 

Країна його постійного проживання: Марокко 

Дата народження: 02.12.1994 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу RY101373; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №10538072, 24.06.2012; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Азіз Анасс 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання з англійською мовою на 1 курс спеціальності «Медицина» з наступним 

вступним випробуванням. 

 

3. Ім'я та прізвище іноземця: Аррафіє Ачраф 

Країна його постійного проживання: Марокко 

Дата народження: 06.05.1996 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу JZ1790436; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №MO109/60-17/53/53, 09.12.2019; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Аррафіє Ачраф 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання з англійською мовою на 1 курс спеціальності «Медицина» з наступним 

вступним випробуванням. 

 

4. Ім'я та прізвище іноземця: Туран Мехмет Емін 

Країна його постійного проживання: Туреччина 

Дата народження: 20.10.1992 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу U2089157; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №1088, 28.10.2019; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Туран Мехмет 

Емін відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення 

встановленого зразка на навчання на 6-му курсі спеціальності «Медицина». 
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5. Ім'я та прізвище іноземця: Равал Срусті Рудрадаттбхаі 

Країна його постійного проживання: Індія 

Дата народження: 23.01.1996 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу L1129707; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-20-1362, 07.11.2020; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Равал Срусті 

Рудрадаттбхаі відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення 

встановленого зразка на навчання на 6-му курсі з англійською мовою спеціальності 

«Медицина». 

 

6. Ім'я та прізвище іноземця: Атес Атакан Каан 

Країна його постійного проживання: Туреччина 

Дата народження: 24.11.1998 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу U1496474; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-21-1545, 15.04.2021; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Атес Атакан Каан 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання на 3-му курсі з англійською мовою спеціальності «Медицина». 

 

7. Ім'я та прізвище іноземця: Зерроук Юнес 

Країна його постійного проживання: Марокко 

Дата народження: 12.01.1998 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу RQ979494; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №G131507460, 16.07.2018; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Зерроук Юнес 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання з англійською мовою на 1 курс спеціальності «Стоматологія» з наступним 

вступним випробуванням. 

 

8. Ім'я та прізвище іноземця: Саабі Хідая 

Країна його постійного проживання: Ізраїль 

Дата народження: 23.11.2004 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 35349317; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №324893742, 20.06.2019; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 
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Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Саабі Хідая 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання з англійською мовою на 1 курс спеціальності «Стоматологія» з наступним 

вступним випробуванням. 

 

9. Ім'я та прізвище іноземця: Мірза Равіл Барлас 

Країна його постійного проживання: Сполучене Королівство 

Дата народження: 14.12.1997 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 12040413; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №_3093_, 14.07.2022; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Мірза Равіл 

Барлас відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення 

встановленого зразка на навчання на 3-му курсі з англійською мовою спеціальності 

«Медицина». 

 

10. Ім'я та прізвище іноземця: Жахедер Абд Алроуф М Абдусалам 

Країна його постійного проживання: Лівія 

Дата народження: 04.10.1990 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу GJ8YPHH3; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-20-1304, 23.09.2020; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Жахедер Абд 

Алроуф М Абдусалам відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому 

запрошення встановленого зразка на навчання на 6-му курсі з англійською мовою 

спеціальності «Медицина». 

 

11. Ім'я та прізвище іноземця: Черуканаїл Матаі Донелл 

Країна його постійного проживання: Індія 

Дата народження: 25.11.1998 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу R1468104; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-21-1751, 13.04.2022; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Черуканаїл Матаі 

Донелл відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення 

встановленого зразка на навчання на 5-му курсі з англійською мовою спеціальності 

«Медицина». 
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12. Ім'я та прізвище іноземця: Таршахані Нурхан 

Країна його постійного проживання: Ізраїль 

Дата народження: 04.11.1993 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 34646312; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-22-1768, 02.09.2022; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Таршахані 

Нурхан відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення 

встановленого зразка на навчання на 6-му курсі з англійською мовою спеціальності 

«Медицина». 

 

13. Ім'я та прізвище іноземця: Хамдан Ехсан Салім Хамдан 

Країна його постійного проживання: Ірак 

Дата народження: 09.12.1985 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу A16819364; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-18-529, 25.06.2016; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Хамдан Ехсан 

Салім Хамдан відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення 

встановленого зразка на навчання на 6-му курсі з англійською мовою спеціальності 

«Медицина». 

 

14. Ім'я та прізвище іноземця: Алкассаб Мохамад 

Країна його постійного проживання: Сирія 

Дата народження: 10.03.1993 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 014944809; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №Ж/26102, 08.07.2014; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Алкассаб 

Мохамад відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення 

встановленого зразка на навчання на Підготовчому відділенні українською мовою навчання. 

 

15. Ім'я та прізвище іноземця: Ассаф Халед 

Країна його постійного проживання: Сирія 

Дата народження: 01.01.2006 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 014922504; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №Ж/36855, 08.08.2022; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 
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Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Ассаф Халед 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання на Підготовчому відділенні українською мовою навчання. 

 

16. Ім'я та прізвище іноземця: Алджассем Абдалмаджед 

Країна його постійного проживання: Сирія 

Дата народження: 26.10.1991 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 015076203; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №Ж/6317, 07.08.2017; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Алджассем 

Абдалмаджед відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення 

встановленого зразка на навчання на Підготовчому відділенні українською мовою навчання. 

 

17. Ім'я та прізвище іноземця: Абу Моамар Зіад 

Країна його постійного проживання: Ізраїль 

Дата народження: 22.11.2000 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 35011260; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-21-1656, 04.10.2021; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Абу Моамар Зіадс 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання на 3-му курсі з англійською мовою спеціальності «Медицина». 

 

18. Ім'я та прізвище іноземця: Абу Гаріба Санад 

Країна його постійного проживання: Ізраїль 

Дата народження: 21.12.1999 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 35581979; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-21-1425, 08.02.2021; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Абу Гаріба Санад 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання на 3-му курсі з англійською мовою спеціальності «Медицина». 

 

19. Ім'я та прізвище іноземця: Пекташ Севіль 

Країна його постійного проживання: Туреччина 

Дата народження: 24.11.1998 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу U21998410; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №295, 09.06.2017; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 
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Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Пекташ Севіль 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання з англійською мовою на 1 курс спеціальності «Медицина» з наступним 

вступним випробуванням. 

 

20. Ім'я та прізвище іноземця: Алхенді Еман 

Країна його постійного проживання: Сирія 

Дата народження: 10.03.1995 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 013903901; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №18972/G, 17.08.2013; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Алхенді Еман 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання з англійською мовою на 1 курс спеціальності «Медицина» з наступним 

вступним випробуванням. 

 

21. Ім'я та прізвище іноземця: Шеррабі Ліна 

Країна його постійного проживання: Марокко 

Дата народження: 01.11.1998 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу VN6398057; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-22-1769, 12.09.2022; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Шеррабі Ліна 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання на повторне навчання на 2-му курсі з англійською мовою спеціальності 

«Медицина». 

 

22. Ім'я та прізвище іноземця: Массаді Абдеррахман 

Країна його постійного проживання: Марокко 

Дата народження: 08.11.2000 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу KR9482870; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-21-1770, 12.09.2022; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Массаді 

Абдеррахман відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення 
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встановленого зразка на навчання на повторне навчання на 5-му курсі з англійською мовою 

спеціальності «Фармація, промислова фармація». 

 

23. Ім'я та прізвище іноземця: Муффок Бадреддін Іслем 

Країна його постійного проживання: Алжир 

Дата народження: 17.04.1998 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 302158466; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-21-1772, 12.09.2022; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Муффок 

Бадреддін Іслем відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому 

запрошення встановленого зразка на навчання на повторне навчання на 3-му курсі з 

англійською мовою спеціальності «Стоматологія». 

 

24. Ім'я та прізвище іноземця: Алтай Менекше 

Країна його постійного проживання: Туреччина 

Дата народження: 01.07.1993 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу U21194965; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-21-1771, 12.09.2022; 

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на отримання базової вищої освіти. 

Середній бал успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 3 балам. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Алтай Менекше 

відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встановленого 

зразка на навчання на повторне навчання на 3-му курсі з англійською мовою спеціальності 

«Медицина». 

 

Ухвалили: 

Надати згоду абітурієнтам-іноземцям на прийом на навчання до ОНМедУ у 

відповідності Правилам прийому на навчання до університету у 2022 році на підставі поданих 

ними копій документів та внести їх до електронного журналу  УДЦМО для рекомендації 

видання запрошення встановленого зразка. 

 

2. Слухали: 

Голову Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ доц. Бурячківського Е.С. про 

допуск до участі у вступних випробуваннях абітурієнтів, що подали документи станом на 

13.09.2022 р.: 

 

Медицина (з англійською мовою навчання) 1 курс 

№ 

пп 
ПІБ Країна 

1 Лашхеб Хаджар Марокко 

 

Фармація, промислова фармація (з англійською мовою навчання) 1 курс 

№ 

пп 
ПІБ Країна 

1 Конакйері Уйгар Туреччина 

 Оздемір Білал Каан Туреччина 
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Ухвалили: 

Інформацію прийняти до виконання. Допустити до участі у вступних випробуваннях 

відповідних абітурієнтів. 

 

3. Слухали: 

Голову Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ доц. Бурячківського Е.С про 

рекомендацію щодо зарахування до ОНМедУ 13.09.2022 року на спеціальності «Медицина» 

та «Фармація, промислова фармація» з англійською мовою навчання міжнародного 

факультету згідно контракту. 

 

Медицина (з англійською мовою навчання) 1 курс 

№ 

пп 
ПІБ Країна Конкурсний бал 

1 Лашхеб Хаджар Марокко 410 

 

Фармація, промислова фармація (з англійською мовою навчання) 1 курс 

№ 

пп 
ПІБ Країна Конкурсний бал 

1. Конакйері Уйгар Туреччина 320 

 Оздемір Білал Каан Туреччина 370 

 

Ухвалили: 

Рекомендувати до зарахування вищезгаданих вступників до ОНМедУ 13.09.2022 на 

спеціальності «Медицина» та «Фармація, промислова фармація» з англійською мовою 

навчання міжнародного факультету згідно контрактів. 

 

4. Слухали: 

Голову Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ доц. Бурячківського Е.С. про 

рекомендацію до поновлення на навчання в ОНМедУ 06.09.2022 року: 

 

1. Громадянина Туреччини – Туран Мехмет Емін - відрахованого з ОНМедУ, поновити на 

навчання на 6 курс 12 семестр міжнародного факультету контрактної денної форми навчання 

спеціальності «Медицина».  

 

Ухвалили: 

Рекомендувати до поновлення вищезазначеного студента на навчання в ОНМедУ 

06.09.2022 р. на спеціальність «Медицина» міжнародного факультету згідно контракту. 

 

5. Слухали: 

Голову Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ  доц. Бурячківського Е.С., який 

доповів про хід подання документів від абітурієнтів станом на 13.09.2022 р.: 

 

Спеціальність Подано 

Медицина (з українською мовою навчання) 0 

Медицина (з англійською мовою навчання) 1 

Стоматологія (з українською мовою навчання) 0 

Стоматологія (з англійською мовою навчання) 0 

Фармація (з українською мовою навчання) 0 

Фармація (з англійською мовою навчання) 2 

Фармація (з українською мовою навчання) заочна 0 

Підготовче відділення 0 

Всього 3 
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Спеціальність Подано 

Старші курси 1 

Всього 4 

 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії, 

ректор університету     Валерій ЗАПОРОЖАН 

 

 

 

Відповідальний секретар,  

доцент       Геннадій СТЕПАНОВ 


