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Витяг з протоколу №22 

засідання Приймальної комісії Одеського національного медичного університету 

м. Одеса          08.09.2022 р. 

  

Присутні: 13 членів 

 

Голова засідання: акад. Запорожан В.М. 

Секретар засідання: доц. Новікова Ж.О. 

 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 

1. Інформація щодо результатів  вступних випробувань  кандидатів на навчання в 

аспірантурі. 

Доповідач: завідувачка відділу аспірантури Дідіченко Л.В.  

2. Щодо змін у відбірковій комісії з прийому іноземців та осіб без громадянства у 2022 

році. 

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

 

 

1. Слухали: 

Завідувачку відділу аспірантури Дідіченко Л.В., яка надала інформацію щодо 

рейтингу кандидатів на навчання в очній денній аспірантурі бюджетної форми навчання: 

1. Широка Анастасія Дмитрівна з фаху медицина (акушерство та гінекологія) – 15,8 балів 

2. Гладчук Зіновій Ігоревич з фаху медицина (акушерство та гінекологія) – 15,0 балів 

3. Очеретна Юлія Сергіївна з фаху медицина (акушерство та гінекологія) – 14,0 балів 

4. Сарахан Любов Василівна з фаху медицина (патологічна фізіологія) – 13,3 балів 

5. Горохівський Василь Володимирович з фаху стоматологія – 13,0 балів 

6. Доан Іван Тханьович з фаху медицина (епідеміологія) – 12,0 балів 

7. Макуха  Анастасія Василівна з фаху медицина (хірургія) – 11,0 балів 

8. Бурдейна Анна Ігорівна з фаху медицина (офтальмологія) – 9,0 балів 

9. Перепелиця Денис Вікторович з фаху медицина (анестезіологія та інтенсивна терапія) 

– 7,0 балів (свідоцтво про післяшкільну освіту №26504 від 17.06.2022 р. з англійської 

мови) 

10. Білякова Людмила Олегівна з фаху медицина (офтальмологія) – 7,0 балів 

11. Адамів Станіслав Степанович з фаху стоматологія – 5,0 балів 

12. Закарян Люсіне Вардамівна з фаху медицина (хірургія) – 4,0 бали 

13. Розіна Аліна Олександрівна  з фаху медицина (судово-медична експертиза) – на вступні 

іспити не з'явилась 

 

 Завідувачка відділу аспірантури Дідіченко Л.В. запропонувала зарахувати на навчання 

до очної денної аспірантури, згідно Плану  прийому аспірантів, затвердженого Наказом МОЗ 

України від 11.08.2022 р. за №1453 відповідно набраних балів  

 

Ухвалили: 

 

І. Зарахувати на навчання до очної денної аспірантури бюджетної форми навчання: 

1. Широку Анастасію Дмитрівну з фаху медицина (акушерство та гінекологія) – 15,8 

балів 

2. Гладчука Зіновія Ігоревича з фаху медицина (акушерство та гінекологія) – 15,0 балів 

3. Очеретну Юлію Сергіївну з фаху медицина (акушерство та гінекологія) – 14,0 балів 

4. Сарахан Любов Василівну з фаху медицина (патологічна фізіологія) – 13,3 балів 
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5. Горохівського Василя Володимировича з фаху стоматологія – 13,0 балів 

6. Доан Івана Тханьовиа з фаху медицина (епідеміологія) – 12,0 балів 

7. Макуху  Анастасію Василівну з фаху медицина (хірургія) – 11,0 балів 

8. Бурдейну Анну Ігорівну з фаху медицина (офтальмологія) – 9,0 балів 

9. Перепелицю Дениса Вікторовича з фаху медицина (анестезіологія та інтенсивна 

терапія) – 7,0 балів (свідоцтво про післяшкільну освіту №26504 від 17.06.2022 р. з 

англійської мови) 

10.Білякову Людмилу Олегівну з фаху медицина (офтальмологія) – 7,0 балів. 

 

ІІ. Видати відповідний наказ ректора про зарахування до очної денної аспірантури 

бюджетної форми навчання. 

 

2. Слухали: 

Інформацію відповідального секретаря ПК доц. Степанова Г.Ф., який зачитав наказ 

ректора №372-о від 07.09.2022 «Про внесення змін до наказу від 29 грудня 2021 року № 721-о 

«Про створення та склад Відбіркової комісії з прийому іноземців та осіб без громадянства у 

2022 році»» (додається). 

 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії, 

ректор університету     Валерій ЗАПОРОЖАН 

 

 

 

Відповідальний секретар,  

Доцент       Геннадій СТЕПАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


