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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

 02 серпня 2021 р.                       Мелітополь                                         № 10 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 

 

Голова приймальної комісії,                       

д-р.техн. наук., професор  

 

         Володимир  КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

         Іван ЧИЖИКОВ  

Присутні:  18 осіб з 23 членів складу приймальної комісії 

Олександр ЛОМЕЙКО, Олександр СКЛЯР, Сергій ГАЛЬКО, Сергій КЮРЧЕВ, Ігор 

НАЗАРЕНКО, Галина ТАРАНЕНКО, Ганна ОРТІНА, Микола АНДРУЩЕНКО, Сергій 

КОСТОРНОЙ, Іван ДЕМЧЕНКО, Андрій ЧЕБАНОВ, Олександр МЕЛЬНИК, Віктор 

НАРАНОВИЧ, Олександр ГЕРЧЕНОВ, Галина ШИШКІНА,  Микита СЕМЕНОВ. 

Запрошені: Помічник ректора з міжнародних питань Олена ТИТОВА 

Порядок денний: 

 1. Рекомендація до зарахування вступників другого (магістерського) рівня 

вищої освіти.  

 2. Про надання рекомендацій для видачі запрошення на навчання 

вступнику-іноземцю. 

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Рекомендувати до зарахування вступників другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за денною формою здобуття освіти згідно списку 

рекомендованих. Вступників, рекомендованих за державним 

замовленням виділено зеленим кольором за номером позиції. 

Вступники, позиція яких у списку не виділено кольором, рекомендовані 

до зарахування за кошти фізичних/юридичних осіб. 

1.2 Рекомендувати до зарахування вступників другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за заочною формою здобуття освіти згідно списку 

рекомендованих. Вступників, рекомендованих за державним 

замовленням виділено зеленим кольором за номером позиції.  
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Вступники, позиція яких у списку не виділено кольором, рекомендовані 

до зарахування за кошти фізичних/юридичних осіб. 

  

  

2. СЛУХАЛИ: помічника ректора з міжнародних питань Олена ТИТОВА  

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар Іван ЧИЖИКОВ 

ВИРІШИЛИ:  

 
2.1 На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Baskaya Baran, 

05.08.1997 р.н. Туреччина, копій документів, а саме: 

 1.Паспортного документа  U24545331, виданого  20.05.2021 р.; 

2.Документів про отриману освіту: диплом бакалавра № 1907121004, 

Туреччина, виданий 25.06.2019 р.;  

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним вступником-

іноземцем рівень освіти дає йому академічне право вступити на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра; 

середній бал його успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює 4,0              

(за 5-тибальною шкалою).  

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди комісія пересвідчилась у 

його вмотивованості щодо отримання вищої освіти у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. Комісія встановила, 

що зазначений вступник не володіє українською мовою навчання на рівні, 

достатньому для засвоєння навчального матеріалу з обраної спеціальності та 

потребує проходження мовленнєвої підготовки до навчання за навчальною 

програмою підготовчого відділення університету. 

 

2.2 Зазначений рівень освіти вступника-іноземця відповідає Правилам 

прийому на навчання до університету, і йому може бути видане запрошення на 

навчання встановленого зразка. 

 

Голова приймальної комісії,  

д-р. техн. наук., професор 

 

Володимир КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

Іван ЧИЖИКОВ 

 


