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Витяг з протоколу №29 

засідання Приймальної комісії Одеського національного медичного університету 

м. Одеса          30.09.2022 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 рекомендацію щодо поновлення на навчання до ОНМедУ 20.09.2022 року на 

спеціальність «Медицина» міжнародного факультету згідно контракту. 

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 30.09.2022 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: Шейх Дауд Лоранс 

Країна його постійного проживання: Німеччина 

Дата народження: 16.10.77 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу C764XJ54Y; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №ДІ 019210, 20.06.2002; 

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: Шейх Дауд 

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

встановленого зразка на навчання на Підготовчому відділенні з українською мовою навчання. 

 

2. Ім'я та прізвище іноземця: Бога Беркай 

Країна його постійного проживання: Туреччина 

Дата народження: 24.07.2000 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу U22205131; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-22-1774, 20.09.2022; 

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: Бога Беркай 

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

зразка на навчання на 2-му курсі з англійською мовою спеціальності «Медицина». 

 

3. Ім'я та прізвище іноземця: Рахаман Ск Хабібур 

Країна його постійного проживання: Індія 

Дата народження: 04.02.1996 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу N3209154; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-22-1775, 20.09.2022; 

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: Рахаман Ск 

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

встановленого зразка на навчання на 6-му курсі спеціальності «Медицина» з англійською 

мовою навчання. 

 

4. Ім'я та прізвище іноземця: Елшмалі Мохамед 

Країна його постійного проживання: Ізраїль 

Дата народження: 04.02.2000 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 32199175; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №ИС-21-1648, 01.10.2021; 

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: Елшмалі 

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

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

«Медицина». 

 

5. Ім'я та прізвище іноземця: Алхуссеін Алшакхел Абед Алелах 

Країна його постійного проживання: Сирія 

Дата народження: 26.01.1998 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 015162126; 

2) Документ про отриману освіту – сертифікат №36645/Ж, 05.11.2020; 

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: Алхуссеін 

Алшакхел Абед Алелах відповідає умовам прийому на навчання, і рекомендує видати йому 

запрошення встановленого зразка на навчання на Підготовчому відділенні з українською 

мовою навчання. 

 

6. Ім'я та прізвище іноземця: Абу Абед (Елабда) Мухамад 

Країна його постійного проживання: Ізраїль 
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Дата народження: 19.07.1997 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 33710316; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №322, 16.09.2022; 

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: Абу Абед 

(Елабда) Мухамад 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: Машіяхов Карін 

Країна його постійного проживання: Ізраїль 

Дата народження: 10.06.1998 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 33668298; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №CI 121, 15.09.2022; 

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: Машіяхов Карін 

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

зразка на навчання на 5-му курсі з англійською мовою спеціальності «Стоматологія». 

 

8. Ім'я та прізвище іноземця: Солодар Маор 

Країна його постійного проживання: Ізраїль 

Дата народження: 29.08.1997 

На підставі розгляду наданих ним копій документів, а саме: 

1) Документ, що посвідчує особу 33606316; 

2) Документ про отриману освіту – академічна довідка №СІ 120, 15.09.2022; 

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: Солодар Маор 

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

зразка на навчання на 5-му курсі з англійською мовою спеціальності «Стоматологія». 

 

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 

рекомендацію до поновлення на навчання в ОНМедУ 20.09.2022 року: 

 

1. Громадянина Ізраїлю – Або Амдеем Вісам - відрахованого з Південноукраїнського 

національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, поновити на навчання 

на 5 курс 10 семестр міжнародного факультету контрактної денної форми навчання 
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спеціальності «Медицина» з англійською мовою навчання.  

 

Ухвалили: 

Рекомендувати до поновлення вищезазначеного студента на навчання в ОНМедУ 

20.09.2022 р. на спеціальність «Медицина» 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 30.09.2022 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 

Старші курси 2 

Всього 5 

 

 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії, 

ректор університету     Валерій ЗАПОРОЖАН 

 

 

Відповідальний секретар,  

доцент       Геннадій СТЕПАНОВ 


