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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

 20 серпня 2021 р.                       Мелітополь                                         № 15 

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:  

Порядок денний: 

 1. Поновлення на навчання здобувачів вищої освіти. 

 2. Відрахування зі складу студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за власним бажанням. 

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 На підставі заяви вступників та згоди керівника ННІЗУП допустити 

БУРЯКА Дмитра Юрійовича, відрахованого зі складу студентів Таврійського 

державного агротехнологічного університету за невиконання навчального 

плану (наказ          № 785-С від 13.07.2015 року) з другого курсу денної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.050503 – «Машинобудування» до занять 

на другий  курс нормативного терміну заочної форми навчання за 

спеціальністю                  208 «Агроінженерія» освітнього рівня бакалавра, 

після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

1.2 На підставі заяви вступника та згоди декана факультету ЕтаБ допустити 

МІХОВА Івана Олександровича, відрахованого зі складу студентів 

Запорізького національного університету за власним бажанням                       
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(наказ № 1150-С  від 04.08.2021 року) після першого курсу денної форми 

навчання за спеціальністю  073 – «Менеджмент» до занять на другий курс 

нормативного терміну денної форми навчання за спеціальністю                                

073 «Менеджмент» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної 

різниці у навчальних планах. 

1.3 АЛЄКСЄЄНКО Дмитра Валерійовича, відрахованого зі складу 

студентів Таврійського державного агротехнологічного університету за 

невиконання навчального плану (наказ № 2027-С  від 26.12.2016 року) після 

першого курсу денної форми навчання за напрямом підготовки  6,100102 – 

«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» до занять 

на другий курс нормативного терміну денної форми навчання за 

спеціальністю 208 – «Агроінженерія» освітнього рівня бакалавра, після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

1.4 На підставі заяви вступника та згоди декана факультету МТ  допустити 

АЛЄКСЄЄНКО Дмитра Валерійовича, відрахованого зі складу студентів 

Таврійського державного агротехнологічного університету за невиконання 

навчального плану (наказ № 2027-С  від 26.12.2016 року) після першого курсу 

денної форми навчання за напрямом підготовки  6,100102 – «Процеси, машини 

та обладнання агропромислового виробництва» до занять на другий курс 

нормативного терміну денної форми навчання за спеціальністю 208 – 

«Агроінженерія» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної 

різниці у навчальних планах. 

1.5 На підставі заяви вступника та згоди декана факультету ЕКТ допустити 

ГАРАЄВА Гарія Анатолійовича, відрахованого зі складу студентів 

Національного авіаційного університету за невиконання індивідуального 

навчального плану (наказ № 352-ст  від 03.03.2021 року) після першого курсу 

денної форми навчання спеціальності 121 – «Інженерія програмного 

забезпечення» до занять на другий курс нормативного терміну денної форми 

навчання за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

  

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії Володимир КЮРЧЕВ 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 На підставі заяв здобувачів, відповідно до абзацу другого пункту 2 

розділу ХІІІ Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти України у 

2021 році та пункту п’ятого параграфу 4 розділу І Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в ТДАТУ в 2021 році відрахувати 

(вилучити з наказу про зарахування) за власним бажанням зі складу здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:  

ЧЕРНИЦЬКУ Вікторію Євгенівну – зараховану наказом № 1342-С від 

11.08.2021 року до складу студентів на основі повної загальної 
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середньої освіти освітньої програми «Садівництво та виноградарство» 

спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»; 

ПОПОВА Єгора Євгеновича – зарахованого наказом № 1342-С від 

11.08.2021 року до складу студентів на основі повної загальної 

середньої освіти освітньої програми «Маркетинг» спеціальності 075 

«Маркетинг»; 

ГЄНОВА Олега Олександровича – зарахованого наказом № 1342-С від 

11.08.2021 року до складу студентів на основі повної загальної 

середньої освіти освітньої програми «Маркетинг» спеціальності 075 

«Маркетинг». 

2.2 Відповідальному секретареві забезпечити вилучення з наказу про 

зарахування зазначених осіб в ЄДЕБО. 

  

  

Голова приймальної комісії,  

д-р. техн. наук., професор 

 

Володимир КЮРЧЕВ 

 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

Іван ЧИЖИКОВ 

 


