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Витяг з протоколу №6 

засідання Приймальної комісії Одеського національного медичного університету 

м. Одеса          04.02.2022 р. 

  

Присутні: 13 членів 

 

Заступник голови засідання: проф. Марічереда В.Г. 

Секретар засідання: доц. Новікова Ж.О. 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 

1. 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 

 

2. Про рекомендації щодо зарахування до ОНМедУ 04.02.2022 року на спеціальність 

«Фармація, промислова фармація» з англійською мовою навчання міжнародного 

факультету згідно контракту. 

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ  

доц. Е.С. Бурячківський 

 

3. Про рекомендації щодо зарахування до ОНМедУ 04.02.2022 року на підготовче 

відділення з українською мовою навчання міжнародного факультету згідно контракту. 

Доповідач: голова Відбіркової комісії з прийому іноземців та ОБГ  

доц. Е.С. Бурячківський 

 

4. Про рекомендацію щодо поновлення на навчання до ОНМедУ 04.02.2022 року на 

спеціальність «Медицина» з англійською мовою навчання мііжнародного 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 04.02.2022 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. Бурячківського Е.С. про 

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

04.02.2022 р.: 

 

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

№ 

пп 
ПІБ Країна 

1. Жабур Хадіжа Марокко 

 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до виконання. Допустити до участі у вступних випробуваннях 

відповідних абітурієнтів 
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2. Слухали: 

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

рекомендацію щодо зарахування до ОНМедУ 04.02.2022 року нас спеціальність «Фармація, 

промислова фармація» з англійською мовою навчання міжнародного факультету згідно 

контракту. 

 

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

№ 

пп 
ПІБ Країна 

1.  Жабур Хадіжа Марокко  

 

Ухвалили: 

Рекомендувати до зарахування вищезгаданого вступника до ОНМедУ 04.02.2022 на 

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

факультету згідно контрактів. 

 

3. Слухали: 

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

рекомендацію до зарахування до ОНМедУ 04.02.2022 року на підготовче відділення 

 

Підготовче відділення 

№ 

пп 
ПІБ Країна 

1 Алслеман Алзахер Ахмад Сирія 

 

Ухвалили: 

Рекомендувати до зарахування вищезгаданих вступників до ОНМедУ 04.02.2022 на 

підготовче відділення міжнародного факультету згідно контракту. 

 

4. Слухали: 

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

рекомендацію до поновлення на навчання в ОНМедУ 04.02.2022 року: 

 

1. Громадянина Тунісу- Бен Алайя Вассім - 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. Громадянина Ізраїлю – Ал Саід Обаіда - відрахованого з ОНМедУ, поновити на 

навчання на 5 курс 10 семестр міжнародного факультету контрактної денної форми 

навчання спеціальності «Медицина» з англійською мовою навчання. 

 

Ухвалили: 

Рекомендувати до поновлення вищезазначених студентів на навчання в ОНМедУ 

04.02.2022 р. на спеціальність «Медицина» з англійською мовою навчання 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 04.02.2022 р.: 



 3 

 

Спеціальність Подано 

Медицина (з українською мовою навчання) 0 

Медицина (з англійською мовою навчання) 10 

Стоматологія (з українською мовою навчання) 0 

Стоматологія (з англійською мовою навчання) 1 

Фармація (з українською мовою навчання) 0 

Фармація (з англійською мовою навчання) 4 

Фармація (з українською мовою навчання) заочна 0 

Підготовче відділення 13 

Всього 28 

Старші курси 10 

Всього 38 

 

 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії,    

професор       Валерія МАРІЧЕРЕДА 

 

 

 

Відповідальний секретар,  

доцент       Геннадій СТЕПАНОВ  


