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Витяг з протоколу №3 

засідання Приймальної комісії Одеського національного медичного університету 

м. Одеса          18.01.2022 р. 

  

Присутні: 14 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 рекомендації щодо зарахування до ОНМедУ 18.01.2022 року на підготовче 

відділення з українською мовою навчання міжнародного факультету згідно контрактів. 

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ  

доц. Е.С. Бурячківський 

 

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

на 18.01.2022 р.  

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ 

                       доц. Е.С. Бурячківський 

 

4. Про призначення апеляційної комісії. 

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

 

5. Затвердження положення про тестовий письмовий іспит та співбесіду.  

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

 

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: Вадівелу Вігнеш 

Країна його постійного проживання: Індія 

Дата народження: 07.12.2001 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу V4080371; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат № SEC7648715, 19.05.2017; 

№HSS2099758, 19.04.2019; 

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. 
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Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Вадівелу Вігнеш 

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: Каріух Абдельгані 

Країна його постійного проживання: Марокко 

Дата народження: 26.01.1986 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу JT1451798; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат 26756984, 20.06.2008; академічна 

довідка №12/1045, 11.08.2020; 

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: Каріух Абдель-

гані відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встанов-

леного зразка на навчання з російською мовою на 4 курс спеціальності «Фармація, промислова 

фармація». 

 

3. Ім'я та прізвище іноземця: Аваде Васем 

Країна його постійного проживання: Ізраїль 

Дата народження: 07.03.1997 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 34416235; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №2465549, 12.09.2016; 

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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Аваде Васем 

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. 

4. Ім'я та прізвище іноземця: Джозеф Снеха 

Країна його постійного проживання: Індія 

Дата народження: 22.11.2002 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу V4204923; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №SSCE/2020/0573281, 13.07.2020; 

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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Джозеф Снеха 

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

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

 

5. Ім'я та прізвище іноземця: Вакуонг Анденум Амос 

Країна його постійного проживання: Сполучені Штати Америки 

Дата народження: 26.07.1988 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 510199223; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №NGWASSCS7147367, червень 

2005; 

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: Вакуонг Анденум 

Амос відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встанов-

леного зразка на навчання з англійською мовою на 1 курс спеціальності «Медицина» з наступ-

ним вступним випробуванням. 

 

6. Ім'я та прізвище іноземця: Реджі Шінту 

Країна його постійного проживання: Індія 

Дата народження: 25.01.2001 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу U5547984; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат Duplicate №1165009,  

31.08.2020/06.09.2021; Duplicate №1386067, 31.08.2020/06.09.2021; 

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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Реджі Шінту 

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. 

7. Ім'я та прізвище іноземця:  Абоуд Мохаммад 

Країна його постійного проживання: Сирія 

Дата народження: 01.01.2004 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 013976107; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат ABSF82MC, 12.09.2021;  

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: Абоуд Мохаммад 

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

відділення з українською мовою навчання. 

 

8. Ім'я та прізвище іноземця:  Алсаджер Хвіді 
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Країна його постійного проживання: Сирія 

Дата народження: 25.04.2000 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 014496128; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №6584/Ж, 24.07.2018;  

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. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Алсаджер Хвіді 

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

відділення з українською мовою навчання. 

 

9. Ім'я та прізвище іноземця: Мадхані Преяс Рамешбхаі 

Країна його постійного проживання: Індія 

Дата народження: 09.12.2001 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу V4526258; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №0396552, 03.2017;  

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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Мадхані Преяс 

Рамешбхаі 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. 

 

10. Ім'я та прізвище іноземця: Пал Шікхіл 

Країна його постійного проживання: Індія 

Дата народження: 26.04.1985 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу M4000400; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №К37369, 17.06.2011;  

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: Пал Шікхіл 

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

зразка на підготовче відділення з українською мовою навчання. 
 

11. Ім'я та прізвище іноземця: Алахмад Алкадро Алі 

Країна його постійного проживання: Сирія 

Дата народження: 26.04.1985 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 013929383; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №74055, 27.10.2004;  

3) Письмова згода на обробку персональних даних. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним абітурієнтом-іноземцем 
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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: Алахмад Алкадро 

Алі відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встанов-

леного зразка на підготовче відділення з українською мовою навчання. 
 
12. Ім'я та прізвище іноземця: Махгуб Мохаммад М А 

Країна його постійного проживання: Палестина 

Дата народження: 10.09.2000 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 5423525; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №ABD8S7DP, 28.07.2020;  

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: Махгуб Мохам-

мад М А відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення вста-

новленого зразка на підготовче відділення з українською мовою навчання. 
 
13. Ім'я та прізвище іноземця: Теі-Муно Чаріене 

Країна його постійного проживання: Гана 

Дата народження: 16.07.2003 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу A0107626; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №0030106942, 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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Теі-Муно Чаріене 

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. 

 

14. Ім'я та прізвище іноземця: Рехман Абдул 

Країна його постійного проживання: Пакистан 

Дата народження: 12.08.2000 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу QE9152301; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №213130, 14.09.2017;  

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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Рехман Абдул 

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

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

 

15. Ім'я та прізвище іноземця: Захід Амна 

Країна його постійного проживання: Пакистан 

Дата народження: 20.09.2002 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу FS5174291; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №SSC A467033, 19.02.2021;  

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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Захід Амна 

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. 

 

16. Ім'я та прізвище іноземця: Арслан Мухаммад 

Країна його постійного проживання: Пакистан 

Дата народження: 18.01.1998 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу GV1918631; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №605231, 10.01.2018;  

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: Арслан Мухам-

мад відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встанов-

леного зразка на навчання з англійською мовою на 1 курс спеціальності «Медицина» з наступ-

ним вступним випробуванням. 

 

17. Ім'я та прізвище іноземця: Осман Клемент Квасі 

Країна його постійного проживання: Гана 

Дата народження: 21.03.2001 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу G2864956; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №0060106379, 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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Осман Клемент 

Квасі відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення встанов-

леного зразка на навчання з англійською мовою на 1 курс спеціальності «Медицина» з наступ-

ним вступним випробуванням. 
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18. Ім'я та прізвище іноземця: Нкхома Нандіпах Тамара 

Країна його постійного проживання: Замбія 

Дата народження: 09.03.2002 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу ZN714002; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №SC190034523, 07.12.2021;  

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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Нкхома Нандіпах 

Тамара відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення вста-

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

наступним вступним випробуванням. 

 

19. Ім'я та прізвище іноземця: Алмохаммад Хамза 

Країна його постійного проживання: Сирія 

Дата народження: 07.01.1998 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 015166106; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №7618/Ж, 22.08.2021;  

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: Алмохаммад 

Хамза відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення вста-

новленого зразка на підготовче відділення з українською мовою навчання. 
 
20. Ім'я та прізвище іноземця: Каллум Тарік Елмеккі 

Країна його постійного проживання: Алжир 

Дата народження: 19.11.1999 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 186462997; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №37001361, 25.07.2017;  

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: Каллум Тарік Ел-

меккі відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення вста-

новленого зразка на підготовче відділення з українською мовою навчання. 
 
21. Ім'я та прізвище іноземця: Нкосі Унатхі Алісіа 

Країна його постійного проживання: ПАР 

Дата народження: 07.01.2002 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу A09340013; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №201102020630, 2020;  
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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: Нкосі Унатхі 

Алісіа відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення вста-

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

наступним вступним випробуванням. 

 

22. Ім'я та прізвище іноземця: Муконіора Ідаіше Шаллом 

Країна його постійного проживання: Зімбабве 

Дата народження: 05.11.2001 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу DN678145; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №201102020526, 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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Муконіора Ідаіше 

Шаллом відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення вста-

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

наступним вступним випробуванням. 

 

23. Ім'я та прізвище іноземця: Саіні Каран 

Країна його постійного проживання: Індія 

Дата народження: 11.08.2002 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу V5524398; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №427202439168, 07.08.2020;  

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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Саіні Каран 

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. 

 
24. Ім'я та прізвище іноземця: Алібрахім Бушра 

Країна його постійного проживання: Сирія 

Дата народження: 28.02.1996 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 015208122; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №10101/Ж, 11.08.2016;  

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. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Алібрахім Бушра 

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

зразка на підготовче відділення з українською мовою навчання. 
 
25. Ім'я та прізвище іноземця: Белмкадам Меріем 

Країна його постійного проживання: Марокко 

Дата народження: 05.09.1989 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу JY3731841; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №27247730, 21.06.2010;  

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: Белмкадам 

Меріем відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення вста-

новленого зразка на підготовче відділення з українською мовою навчання. 
 
26. Ім'я та прізвище іноземця: Горла Трілоканатх Редді 

Країна його постійного проживання: Індія 

Дата народження: 16.05.1994 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу T4189153; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №К592136, 25.06.2011;  

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: Горла Трілока-

натх Редді 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. 

27. Ім'я та прізвище іноземця: Белмкадам Меріем 

Країна його постійного проживання: Марокко 

Дата народження: 05.09.1989 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу JY3731841; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №27247730, 21.06.2010;  

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: Белмкадам 

Меріем відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення вста-

новленого зразка на підготовче відділення з українською мовою навчання. 
 
28. Ім'я та прізвище іноземця: Тахсін Уллах 
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Країна його постійного проживання: Пакистан  

Дата народження: 08.03.2001 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу AE7119331; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №766664, 14.10.2021;  

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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Тахсін Уллах 

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. 

 

29. Ім'я та прізвище іноземця: Кваку Раймонд Мавунйо 

Країна його постійного проживання: Гана  

Дата народження: 15.05.2002 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу G3207931; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №128450, 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. 

Необхідність мовної підготовки до основного навчання: Додатково буде перевірено під 

час вступних випробувань. 

Висновок: Приймальна комісія встановила, що абітурієнт-іноземець: Кваку Раймонд 

Мавунйо відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому запрошення вста-

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

наступним вступним випробуванням. 

 

Ухвалили: 

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

ності 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 

рекомендацію до зарахування до ОНМедУ 18.01.2022 року на підготовче відділення 

 

Підготовче відділення 

№ 

пп 
ПІБ Країна 

1 Зубеідат Амар Ізраїль 

2 Дукха Уалід Марокко 

3 Гао Юйсі Китай 

4 Ванг Хаоюань Китай 

5 Лу Зежуй Китай 

6 Самауі Саад Марокко 
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7 Шаулід Абделькарім Марокко 

8 Афорту Офре Матіас Офре Сент-Кітс і Невіс 

 

Ухвалили: 

Рекомендувати до зарахування вищезгаданих вступників до ОНМедУ 18.01.2022 на 

підготовче відділення міжнародного факультету згідно контракту. 

 

3. Слухали: 

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

доповів про хід подання документів від абітурієнтів станом на 18.01.2022 р.: 

 

Спеціальність Подано 

Медицина (з українською мовою навчання) 0 

Медицина (з англійською мовою навчання) 0 

Стоматологія (з українською мовою навчання) 0 

Стоматологія (з англійською мовою навчання) 0 

Фармація (з українською мовою навчання) 0 

Фармація (з англійською мовою навчання) 0 

Фармація (з українською мовою навчання) заочна 0 

Підготовче відділення 8 

Всього 7 

Старші курси 2 

Всього 10 

 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома 

 

4. Слухали: 

Відповідального секретаря ПК доц. Степанова Г.Ф., який запропонував для обгово-

рення та затвердження склад апеляційної комісії для вирішення спірних питань і розгляду 

апеляцій абітурієнтів. (додається) 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити склад апеляційної комісії. 

2. Видати відповідний наказ ректора ОНМедУ.  

 

5. Слухали: 

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

вав для обговорення та затвердження «Положення про тестовий письмовий іспит» і «Поло-

ження про співбесіду» на вступних випробуваннях в ОНМедУ у 2022 році. (додаються) 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити «Положення про тестовий письмовий іспит» і «Положення про співбе-

сіду» на вступних випробуваннях в ОНМедУ у 2022 році. 

2. Видати відповідний наказ ректора ОНМедУ. 

 

Голова Приймальної комісії, 

ректор університету     Валерій ЗАПОРОЖАН 

 

Відповідальний секретар,  

доцент       Геннадій СТЕПАНОВ  


