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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

 05 вересня 2020 р.                       Мелітополь                                         № 17 

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. Зарахування вступників здобувачами першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти на 2020-2021 навчальний рік за державним замовленням. 

 2. Рекомендація вступників на основі повної загальної середньої освіти до 

зарахування здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

кошти фізичних/юридичних осіб. 

 3. Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувачів вищої освіти. 

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії Володимир КЮРЧЕВ 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Зарахувати вступників на основі повної загальної середньої освіти, 

рекомендованих та виконавших вимоги до зарахування за адресним 

розміщенням державного замовлення здобувачами першого 

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

заочною формами здобуття освіти на місця державного замовлення 

згідно наказів. Копії наказів про зарахування додаються.  

1.2  Зарахувати вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста 

здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на перший 

курс за денною та заочною формами здобуття освіти на місця 

державного замовлення згідно наказів. Копії наказів про зарахування 

додаються. 
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2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 
2.1 Рекомендувати вступників на основі повної загальної середньої освіти, що 

подали заяви на відкриті конкурсні пропозиції і не отримали 

рекомендацію до зарахування за державним замовленням до зарахування 

здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за кошти 

фізичних/юридичних осіб згідно додатка 1. 

  

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 КОВТУН Гліба Михайловича  відрахованого зі складу студентів 

Таврійського державного агротехнологічного університету за 

невиконання навчального плану (наказ № 151 - С від 08.02.2017 року) 

після першого курсу скороченого терміну навчання денної форми 

навчання спеціальності 201 – «Агрономія» до занять на другий курс 

скороченого терміну заочної форми навчання за спеціальністю             

201 – «Агрономія»  освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

3.2 СОБОЛЬ Ангеліну Юріївну  відрахованого зі складу студентів 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

за власним бажанням (наказ № 719 с від 19.08.2020 року) після 

першого курсу денної форми навчання спеціальності 106 – 

«Географія» до занять на другий курс нормативного терміну денної 

форми навчання за спеціальністю 193 – «Геодезія та землеустрій» 

освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної різниці у 

навчальних планах. 

3.3  ЄВТУШОК Ігоря Сергійовича  відрахованого зі складу студентів 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

за власним бажанням (наказ № 719 с від 19.08.2020 року) після 

першого курсу денної форми навчання спеціальності 106 – 

«Географія» до занять на другий курс нормативного терміну денної 

форми навчання за спеціальністю 193 – «Геодезія та землеустрій» 

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 

 


