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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

 23 вересня 2021 р.                       Мелітополь                                         № 18 

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 до ТДАТУ здобувачів вищої освіти. 

 2. Переведення на навчання до ТДАТУ здобувачів із інших закладів 

вищої освіти 

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 На підставі рішення атестаційної комісії ТДАТУ щодо визнання 

результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території 

України після 20 лютого 2014 року (протокол №1 від 23.09.2021 року), 

а також заяви заявника та згоди керівника ННІ ЗУП, допустити 

КРАВЦОВА Миколу Борисовича, відрахованого зі складу студентів  

«Південного філіалу НУБіП України «Кримський агротехнологічний 

університет» після другого курсу нормативного терміну навчання 

заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 – 

«Плодоовочівництво та виноградарство» до занять на другий  курс 

нормативного терміну заочної форми навчання за спеціальністю 201 – 

«Агрономія» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної 
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різниці у навчальних планах. 

1.2 На підставі рішення атестаційної комісії ТДАТУ щодо визнання 

результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території 

України після 20 лютого 2014 року (протокол №1 від 23.09.2021 року), 

а також заяви заявника та згоди керівника ННІ ЗУП, допустити 

КРАВЦОВУ Анастасію Василівну, відраховану зі складу студентів  

«Південного філіалу НУБіП України «Кримський агротехнологічний 

університет» після другого курсу нормативного терміну навчання 

заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 – 

«Плодоовочівництво та виноградарство» до занять на другий  курс 

нормативного терміну заочної форми навчання за спеціальністю          

201 – «Агрономія» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

1.3 На підставі заяви вступника, згоди керівника ННІ ЗУП допустити 

ГЕНОВА Микиту Олексійовича,  відрахованого зі складу студентів  

«Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна»  за 

власним бажання  (наказ № 0210-05/1765  від 08.09.2021 року) після 

першого курсу нормативного терміну навчання денної форми навчання 

спеціальності 075 – «Маркетинг» до занять на другий  курс 

нормативного терміну заочної форми навчання за спеціальністю              

073 – «Менеджмент» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

  

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 На підставі заяви вступника, згоди декана факультету ЕтаБ допустити 

КАРАГОДІНА Віктора Вікторовича  який переводиться з університету 

ім. Альфреда Нобеля  (наказ № 110-01 -У від 15.09.2021 року) з 

третього курсу нормативного терміну навчання денної форми навчання 

спеціальності  – «Міжнародні економічні відносини» до занять на 

третій курс нормативного терміну денної форми навчання за 

спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування»  

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 

 


