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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

 30 серпня 2021 р.                       Мелітополь                                         № 16 

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. Зарахування вступника-іноземця на перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти на 2021-2022 навчальний рік. 

 2. Зарахування вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста 

здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-

2022 навчальний рік за кошти фізичних/юридичних осіб. 

 2. Внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в ТДАТУ у 2021 році. 

 3. Поновлення на навчання здобувачів вищої освіти. 

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ: помічник ректора з міжнародних питань Олена ТИТОВА 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Зарахувати вступника-іноземця на основі повної загальної середньої освіти 

здобувачем першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на перший курс 

за денною формою здобуття освіти на місця за кошти фізичних осіб згідно 

наказу. Копія наказу про зарахування додається.  

  

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 
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ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Зарахувати вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста здобувачами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на перший курс за денною 

формою здобуття освіти на місця за кошти фізичних/юридичних осіб згідно 

наказу. Копія наказу про зарахування додається.  

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії Володимир КЮРЧЕВ 

ВИРІШИЛИ:  

3.1 У зв’язку із проведенням спеціально організованої сесії Єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови для вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти 

(наказ МОН України № 1468 від 26.11.2020 р.) та про виділення додаткових місць 

державного замовлення для спеціальностей, яким надається особлива підтримка 

(лист МОН України 1/9-347 від 30.07.2021 р.), з метою забезпечення організації в 

університеті додаткової сесії вступної кампанії для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти для денної та заочної форм здобуття освіти у 2021 році внести зміни 

до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Таврійському 

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного в 2021 році 

у частині термінів прийому заяв, проведення вступних іспитів, конкурсного 

відбору та зарахування зазначеної категорії вступників, додавши після пункту 

другого параграфу другого розділу ІІІ пункт третій, виклавши його у такій 

редакції: 

«2. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників освітнього ступеня магістра денної та заочної 

форм здобуття освіти, які вступають на основі здобутого освітнього ступеня 

бакалавра, у тому числі за результатами успішно складеного Єдиного вступного 

іспиту піч час спеціально організованої сесії в 2021 році, проводиться у такі 

терміни (додаткова сесія): 

Етап вступної кампанії 

Форма здобуття освіти 

Денна 

(додаткова сесія) 

Заочна 

(додаткова сесія) 

Початок прийому заяв та 

документів: 
15 вересня 15 вересня 

Закінчення прийому заяв та 

документів: 
27 вересня 27 вересня 

Проведення фахового 

вступного випробування  
28 вересня 28 вересня 

Оприлюднення рейтингового 

списку 
29 вересня 29 вересня 

Зарахування вступників:   

- за державним замовленням  30 вересня 30 вересня 

- за кошти фізичних або 

юридичних осіб 
30 вересня 30 вересня 

Відповідно пункт третій параграфу другого розділу ІІІ вважати пунктом четвертим. 

3.2 Відповідальному секретареві Івану ЧИЖИКОВУ підготувати Правила прийому у 

редакції зі змінами до затвердження Вченою радою Університету. 
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3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 На підставі заяви вступника, згоди керівника ННІ ЗУП допустити ЖОКІНА 

Данііла Івановича   відрахованого зі складу студентів вищого навчального 

закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» за власним бажанням (наказ 

№ 93-05 - У від 25.08.2021 року) після другого курсу нормативного 

терміну навчання денної форми навчання спеціальності 073 – 

«Менеджмент» до занять на третій курс нормативного терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 073 – «Менеджмент»  освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3.2 На підставі заяви вступника, згоди керівника ННІ ЗУП допустити 

ЗАСЄКІНА Миколу Миколайовича   відрахованого зі складу студентів 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету за власним 

бажанням (наказ № 2700 від 01.09.2021 року) після першого курсу 

скороченого терміну навчання денної форми навчання спеціальності 208 – 

«Агроінженерія» до занять на третій курс нормативного терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3.3 На підставі заяви вступника, згоди керівника ННІ ЗУП допустити 

КОРЕНЧЕНКО Валерія Олександровича   відрахованого зі складу 

студентів   «Таврійського  державного  агротехнологічного  університету»  

за невиконання  вимог  навчального  плану  та  графіка  навчального  

процесу  (наказ № 191 - С від 06.03.2015 року) після першого курсу 

нормативного терміну навчання денної форми навчання спеціальності 

6.100102 – «Процеси, машини та обладнання агропромислового 

виробництва» 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. 

3.4 На підставі заяви вступника, згоди керівника ННІ ЗУП допустити 

ФЕДОРЕНКО Ксенію Вікторівну   відрахованого зі складу студентів  

«Київського університету імені Бориса Грінчака» за власним бажанням 

(наказ № 166 - С від 10.02.2021 року) після першого курсу нормативного 

терміну навчання денної форми навчання спеціальності 072 – «Фінанси, 

банківська справа та страхування» до занять на другий  курс нормативного 

терміну заочної форми навчання за спеціальністю 072 – «Фінанси, 

банківська справа та страхування» освітнього рівня бакалавра, після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

 3.5 На підставі заяви вступника, згоди декану факультету ЕКТ допустити 

ЗАЙЧЕНКО Олексія Олексійовича  відрахованого зі складу студентів 

Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» за 

власним бажанням (наказ № 101-03 - У від 30.08.2021 року) після другого 

курсу денної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки » до 

занять на третій курс нормативного терміну денної форми навчання за 

спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки » освітнього рівня бакалавра, 

після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3.6 На підставі заяви вступника, згоди декану факультету ЕКТ допустити 

ХІМІЧ Альберта Сергійовича  відрахованого зі складу студентів 
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Національного технічного університету України « Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за власним бажанням 

(наказ № 2345 - С від 12.08.2021 року) після другого курсу денної форми 

навчання спеціальності 143 – «Атомна енергетика» до занять на третій 

курс нормативного терміну денної форми навчання за спеціальністю 141 – 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3.7 На підставі заяви вступника, згоди т.в.о.декану факультету ЕКТ допустити 

ЛЮБЧИНСЬКУ Олександру Сергіївну  відрахованого зі складу студентів 

Національного університету «Запорізька політехніка» за власним 

бажанням (наказ № 323-С від 28.07.2021 року) після другого  курсу денної 

форми навчання спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» до 

занять на третій курс нормативного терміну денної форми навчання за 

спеціальністю 241 – «Готельно-ресторанна справа»  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 

 


