
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 29 травня 2017р.                     Мелітополь                                         № 13 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 

 

Голова приймальної комісії, професор В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  18 осіб з 25 членів складу приймальної комісії 

Скляр О.Г., Ломейко О.П., Галько С.В., Кюрчев С.В., Назаренко І.П.,             

Вершков О.О., Карман С.В.,  Андрущенко М.В.,  Чебанов А.Б., Мушкевич О.І., 

Косторной С.В., Демченко І. В., Побігун М.Д.,  Коноваленко О.А.,  Шишкіна Г.В., 

Гончаров К.Д. 

Запрошені: начальник відділу профорієнтації та довузівської підготовки 

ТДАТУ Циновська Т.Т., начальник відділу міжнародних зв’язків 

ТДАТУ Єфіменко Л.М. 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Правил прийому на навчання до 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

2. Розподіл ліцензії на провадження освітньої діяльності між 

денною та заочною формами навчання при здійсненні 

зарахування здобувачів вищої освіти у 2017 році. 

3. Розгляд погоджених із МОН України пропозицій щодо 

мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 

2017 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти. 

4. Затвердження результатів підсумкової атестації слухачів 

підготовчих курсів ТДАТУ та інформація про особливості 

формування конкурсного балу даної категорії вступників. 

5. Розгляд документів про освіту наданих абітурієнтами-

іноземцями для вступу до університету. 

6. Про готовність приймальної комісії до проведення вступної 

кампанії у 2017 році.  

 



1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ЧИЖИКОВА І.О.  

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ: 

 1.1. На підставі наказу МОН №637 від 24.04.2017 року «Про 

затвердження Змін до наказу МОН України від 13 жовтня 2016 

року № 1236» внести відповідні зміни до Правил прийому на 

навчання до Таврійського державного агротехнологічного 

університету. 

1.2 Відповідальному секретарю Чижикову І.О. подати Правила 

прийому на навчання до Таврійського державного 

агротехнологічного університету зі змінами до затвердження на 

Вченій раді університету. 

2. СЛУХАЛИ: заступника голови приймальної комісії СКЛЯРА О.Г. 

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії ЧИЖИКОВ І.О. 

ВИРІШИЛИ: 

 2.1. У зв’язку із започаткуванням нових спеціальностей та 

розширенням проводження освітньої діяльності на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої 

освіти при здійсненні зарахування здобувачів вищої освіти у 

2017 році розподілити ліцензії на провадження освітньої 

діяльності між денною та заочною формами навчання у межах 

кожної спеціальності згідно переліку (перелік додається).  

2.2. Відповідальному секретареві Чижикову І.О. подати до 

затвердження Вченою радою університету розподілені 

ліцензійні обсяги. 

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ЧИЖИКОВА І.О. 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1. З метою ознайомлення вступників із обсягами державного 

замовлення, погоджені з МОН України пропозицій щодо мінімальних 

та максимальних обсягів державного замовлення в 2017 році на 

підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти розмістити на сайті університету та внести дані до 



ЄДЕБО. 

4. СЛУХАЛИ: начальника відділу профорієнтації та довузівської підготовки 

ТДАТУ Циновську Т.Т. 

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії ЧИЖИКОВ І.О. 

ВИРІШИЛИ: 

 4.1 Затвердити список слухачів підготовчих курсів відділу 

профорієнтації та довузівської підготовки ТДАТУ, які успішно 

пройшли підсумкову атестацію у 2016-2017 навчальному році і яким у 

разі вступу на деякі спеціальності першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти можуть бути нараховані додаткові бали до конкурсного 

балу відповідно до Правил прийому на навчання до ТДАТУ у 2017 

році (список додається). 

  

5. СЛУХАЛИ: начальника відділу міжнародних зв’язків ТДАТУ 

Єфіменко Л.М. 

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії ЧИЖИКОВ І.О. 

ВИРІШИЛИ: 

 5.1 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем 

Yaqoob Aqib (громадянин Пакістану, 1995 року 

народження)  копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа BT6338271, виданого 

16.12.2016 р.; 

2. Документи про отриману освіту: сертифікат SSC 

No: 765873,  C.No.057524/1221140 виданий 19 жовтня 2015 

року Rawalpindi. 

приймальною комісією встановлено, що отриманий 

зазначеним абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому 

академічне право на отримання базової вищої освіти 

(здобуття освітнього ступеня бакалавра); середній бал його 

успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює C (за 

шкалою ECTS). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди 

комісія пересвідчилась у його вмотивованості щодо 

отримання освіти у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті за спеціальністю 208 

«Агроінженерія». Комісія встановила, що зазначений 



абітурієнт не володіє мовою навчання на рівні, достатньому 

для засвоєння навчального матеріалу з обраної 

спеціальності, тому потребує проходження мовної 

підготовки до навчання за навчальною програмою 

підготовчого відділення університету. 

Зазначений рівень освіти абітурієнта-іноземця відповідає 

правилам прийому на навчання до університету, і йому може 

бути видане запрошення на навчання встановленого зразка. 

 5.2 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем 

Rafique Ateeq (громадянин Пакістану, 1995 року 

народження)  копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа DR9561461, виданого 04.02.2016 р.; 

2.Документи про отриману освіту: сертифікат Serial No: 

371407,  Roll No.0314096 виданий 10 вересня 2011 року 

Lahore. 

приймальною комісією встановлено, що отриманий 

зазначеним абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому 

академічне право на отримання базової вищої освіти 

(здобуття освітнього ступеня бакалавра); середній бал його 

успішності за отриманим освітнім рівнем дорівнює D (за 

шкалою ECTS). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди 

комісія пересвідчилась у його вмотивованості щодо 

отримання освіти у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті за спеціальністю 208 

«Агроінженерія». Комісія встановила, що зазначений 

абітурієнт не володіє мовою навчання на рівні, достатньому 

для засвоєння навчального матеріалу з обраної 

спеціальності, тому потребує проходження мовної 

підготовки до навчання за навчальною програмою 

підготовчого відділення університету. 

Зазначений рівень освіти абітурієнта-іноземця відповідає 

правилам прийому на навчання до університету, і йому 

може бути видане запрошення на навчання встановленого 

зразка. 

6. СЛУХАЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії ЧИЖИКОВ І.О. 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 



ВИРІШИЛИ: 

 6.1 Затвердити перелік матеріалів (канцтоварів та інше) 

необхідних для забезпечення роботи Приймальної комісії. 

6.2. Проректору з НП АГР Рижкову О.М. забезпечити 

Приймальну комісію необхідними матеріалами згідно заявки. 

  

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


