
Вимоги Івано-Франківського національного медичного університету щодо 

відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою 

навчання 

- Палестина: середній бал документа про повну загальну середню освіту, що 

складає  не менше 80%. 

- Республіка Ліван: отримали підготовку в середній школі за наступними 

напрямами: загальні науки, природничі науки, соціологія та економіка. Кількість 

балів зазначається у документі «Сертифікат про складання іспитів для диплому 

про середню освіту». Прохідний бал має складати не менше 280 балів, незалежно 

від балу, який може становити за окремо складений іспит з того чи іншого 

предмету чи дисципліни (50% від максимально можливого балу). Обсяг 

загального максимального балу – 560 балів. 

- Арабська Республіка Єгипет: мінімальний прохідний бал документа про повну 

загальну середню освіту для вступу абітурієнтів на нижче зазначені 

спеціальності, за умови, що вони пройшли підготовку із обов’язкових для 

їхнього напрямку навчання дисциплін, має бути: 222 Медицина – 98% (402 з 410 

балів); 221 Стоматологія – 97,8% (починаючи з 401 балів); 226 Фармація, 

промислова фармація – 96,82% (397 з 410 балів). 

- Йорданське Хашимітське Королівство: мінімальний прохідний бал документа 

про повну загальну середню освіту: 222 Медицина - 80%; 221 Стоматологія – 

80%; 226 Фармація, промислова фармація – 75%. 

- Республіка Індія: вступ абітурієнтів здійснюється за умови наявності 

сертифіката, що підтверджує успішне складання NEET. Медична Рада Індії 

залишає за собою право перевірити документи, та у разі виявлення порушень 

чинного законодавства Республіки Індія, відкликати вищезазначений 

сертифікат. 

- Республіка Гана: мінімальні вимоги щодо результатів складених іспитів, 

зазначених в документах про освіту. Мінімальна кількість дисциплін – 6 (шість), 

з яких три обов’язково з оцінкою не нижче D7: математика (основний курс); 

англійська мова: інтегровані науки / соціальні науки (обирається найкраща 

оцінка із зазначених дисциплін). Загальна кількість балів – не більше 36 

(«одиниця» або А1 є найвищим балом). Три інших предмета обираються з 

найкращими результатами. Рівні від А1 до D7 включно вважаються прохідними. 

Незалежно від кількості балів, рівень Е8 не є прохідним. 

- Федеративна Республіка Нігерія: мінімальний прохідний бал – «С»; мінімальна 

кількість дисциплін – 5 (п’ять); обов’язкові дисципліни – англійська мова та 

математика. 

- Республіка Замбія: право на продовження навчання за програмами вищої освіти 

дає свідоцтво про середyю освіту (Zambian School Certificate). Мінімальна 

кількість дисциплін, яка враховується під час вступу до закладів вищої освіти, - 

5 (п’ять) з оцінкою не нижче 6 (шести). 

- Республіка Намібія: під час розрахунку прохідного балу для власників 

документів про освіту, виданих навчальними закладами Намібії: враховувати 



мінімум 6 (шість) дисциплін; самостійно визначати вступні вимоги до власників 

документів про освіту, виданих навчальними закладами Намібії. 

- Республіка Кенія: мінімальна оцінка, зазначена в документі про середню освіту, 

виданому навчальними закладами Республіки Кенія, яка дає право вступу до 

закладів вищої освіти Республіки Кенія, – «С». 

- Республіка Судан: в документах про освіту, виданих навчальними закладами 

Республіки Судан, має бути зазначений обов’язковий перелік дисциплін: 

арабська мова, англійська мова, іслам, математика. Мінімальна оцінка для 

кожної дисципліни – 50. 

- Королівство Саудівська Аравія: є два шляхи легалізації сертифікатів студентів, 

отриманих в Королівстві Саудівська Аравія:  

- Документ про освіту легалізується Міністерством закордонних справ 

Королівства Саудівська Аравія, а потім посольством КСА в м. Київ;  

- Документ легалізується безпосередньо Посольством КСА в м. Київ, оскільки 

Посольство має список всіх генеральних директорів з питань виховання та освіти 

в усіх регіонах КСА. Враховуючи, що посольство КСА в м. Київ має 

повноваження легалізувати освітні документи немає потреби легалізувати 

документ Міністерством закордонних справ КСА. У цьому випадку подальше 

засвідчення документів здійснюється Міністерством закордонних справ України 

в м. Київ. 
 


