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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

 30 серпня 2020 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 24 членів складу приймальної комісії 

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

НАЗАРЕНКО, Ірина ІВАНОВА, Ганна ОРТІНА, Микола АНДРУЩЕНКО, Сергій 

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

НАРАНОВИЧ, Олександр ГЕРЧЕНОВ, Галина ШИШКІНА,  Надія ШАЦ. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Допуск до участі у конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або 

вищого за нього ступеня/рівня вищої освіти. 

 2. Рекомендація до зарахування на другий курс вступників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, які є здобувачами освітнього 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю. 

 3. Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувачів вищої освіти. 

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Допустити до участі у конкурсі вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього 

рівня/ступеня вищої освіти на перший (скорочений) курс 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за денною формою здобуття освіти 

згідно додатка 1. 

1.2 Допустити до участі у конкурсі вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього 

рівня/ступеня вищої освіти на другий (нормативний) курс 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за денною формою здобуття освіти 
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згідно додатка 2. 

1.3 Допустити до участі у конкурсі вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього 

рівня/ступеня вищої освіти на третій (нормативний) курс 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за денною формою здобуття освіти 

згідно додатка 3. 

1.4 Допустити до участі у конкурсі вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього 

рівня/ступеня вищої освіти на перший (скорочений) курс 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за заочною формою здобуття освіти 

згідно додатка 4. 

1.5 Допустити до участі у конкурсі вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього 

рівня/ступеня вищої освіти на другий (нормативний) курс 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за заочною формою здобуття освіти 

згідно додатка 5. 

1.6 Допустити до участі у конкурсі вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього 

рівня/ступеня вищої освіти на третій (нормативний) курс 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за заочною формою здобуття освіти 

згідно додатка 6. 

  

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 
2.1 Рекомендувати до зарахування на другий курс за рахунок коштів 

фізичних/юридичних осіб вступників першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, які є здобувачами освітнього ступеня бакалавра у ТДАТУ 

за іншою спеціальністю і виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план згідно списків рекомендованих.  

  

  

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 
На підставі заяв заявника, згоди декана (керівника) ДОПУСТИТИ до занять 

після ліквідації академічної різниці в навчальних планах 

3.1 ГАРАЄВА Іззата Аріфовича, відрахованого зі складу студентів 

Запорізького національного університету за власним бажанням (наказ                     

№ 2312-С від 19.12.2019 року) після першого курсу денної форми 

навчання спеціальності 035 – «Філологія» до занять на перший курс 

нормативного терміну денної форми навчання за спеціальністю 051 – 

«Економіка» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної 

різниці у навчальних планах; 
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3.2 ЗЮМКІНУ Ольгу Олегівну  відраховану зі складу студентів 

Національного університету харчових технологій за власним бажанням 

(наказ № 77 - кс від 05.02.2009 року) після першого курсу заочної 

форми навчання на факультеті «Технології бродильних і 

хлібопекарських виробництв» до занять на другий курс нормативного 

терміну заочної форми навчання за спеціальністю 181 – «Харчові 

технології»  освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної 

різниці у навчальних планах; 

3.3 ПИРОГОВА Максима Сергійовича відрахованого зі складу студентів 

Таврійського державного агротехнологічного університету за власним 

бажанням (наказ № 1850 - С від 04.11.2019 року) після першого курсу 

денної форми навчання спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» до занять на другий курс нормативного терміну 

денної форми навчання за спеціальністю 076 – «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»  освітнього рівня бакалавра, після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3.4 РОМАНЮТУ Анатолія  Ігоровича відрахованого зі складу студентів 

Університету імені Альфреда Нобеля за власним бажанням (наказ № 

46-01-У від 09.07.2020 року) після першого курсу денної форми 

навчання спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» до 

занять на другий курс нормативного терміну денної форми навчання за 

спеціальністю 073 – «Менеджмент» освітнього рівня бакалавра, після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3.5 РЯБЧЕНКО Христину Сергіївну  відраховану зі складу студентів 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» за власним 

бажанням (наказ № 948 - СТ від 18.08.2020 року) після першого курсу 

денної форми навчання спеціальності 015 – «Професійна освіта 

(Економіка)» до занять на другий курс нормативного терміну денної 

форми навчання за спеціальністю 075 – «Маркетинг»  освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3.6 СЕРМУС Владислава Едуардовича  відрахованого зі складу студентів 

Таврійського державного агротехнологічного університету за власним 

бажанням (наказ № 1583 - С від 25.12.2015 року) після другого курсу 

денної форми навчання спеціальності 6.030504 – «Економіка 

підприємства» до занять на третій курс нормативного терміну денної 

форми навчання за спеціальністю 076 – «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»  освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

3.7 ЧОЛАК Валерію Іванівну  відраховану зі складу студентів Вищого 

навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» за власним 

бажанням (наказ № 49-02 - У від 17.06.2020 року) після першого курсу 
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денної форми навчання спеціальності 292 – «Міжнародні економічні 

відносини» до занять на другий курс нормативного терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки»  

освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної різниці у 

навчальних планах. 

  

  

Голова приймальної комісії,  

д-р. техн. наук., професор 

 

Володимир КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

Іван ЧИЖИКОВ 

 


