
 1 

Витяг з протоколу №9 

засідання Приймальної комісії Одеського національного медичного університету 

м. Одеса          28.02.2022 р. 

  

Присутні: 14 членів 

 

Голова засідання: акад. Запорожан В.М. 

Секретар засідання: доц. Новікова Ж.О. 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 

1. Про рекомендацію щодо поновлення на навчання до ОНМедУ 28.02.2022 року на 

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

фармація» з англійською мовою навчання міжнародного факультету згідно контракту. 

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ 

доц. Е.С. Бурячківський 

 

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

на 28.02.2022 р.  

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ 

                       доц. Е.С. Бурячківський 

 

3. Про завершення прийому на навчання іноземних студентів. 

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

 

1. Слухали: 

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

рекомендацію до поновлення на навчання в ОНМедУ 28.02.2022 року: 

 

1. Громадянина Тунісу – Бедсі Мохамед Уссама - відрахованого з Дніпровського 

медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини, поновити на навчання на 

5 курс 10 семестр міжнародного факультету контрактної денної форми навчання 

спеціальності «Медицина» з англійською мовою навчання.  

 

2. Громадянку Алжиру  – Беддіаф Ламіа - відраховану з ОНМедУ, поновити на навчання 

на 2 курс 4 семестр міжнародного факультету контрактної денної форми навчання 

спеціальності «Медицина» з російською мовою навчання. 

3. Громадянина Німеччини – Алмохамад Фаяд - відрахованого з Франкфуртського 

університету, поновити на навчання на 2 курс 4 семестр міжнародного факультету 

контрактної денної форми навчання спеціальності «Медицина» з англійською мовою 

навчання. 

 

Ухвалили: 

Рекомендувати до поновлення вищезазначених студентів на навчання в ОНМедУ 

28.02.2022 р. на спеціальність «Медицина» з англійською та російською мовою навчання 

міжнародного факультету згідно контракту. 

 

2. Слухали: 

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

доповів про хід подання документів від абітурієнтів станом на 28.02.2022 р.: 
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Спеціальність Подано 

Медицина (з українською мовою навчання) 0 

Медицина (з англійською мовою навчання) 11 

Стоматологія (з українською мовою навчання) 0 

Стоматологія (з англійською мовою навчання) 2 

Фармація (з українською мовою навчання) 0 

Фармація (з англійською мовою навчання) 4 

Фармація (з українською мовою навчання) заочна 0 

Підготовче відділення 19 

Всього 36 

Старші курси 16 

Всього 52 

 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

3. Слухали: 

Відповідального секретаря ПК доц. Степанова Г.Ф., який доповів про завершення  

прийому на навчання іноземних студентів, згідно Правил прийому, 28.02.2022 року.. 

 

Ухвалили: 

Завершити прийом на навчання іноземних студентів 28.02.2022 року. 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії, 

ректор університету     Валерій ЗАПОРОЖАН 

 

 

 

Відповідальний секретар,  

доцент       Геннадій СТЕПАНОВ 


