
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

ПРОТОКОЛ
23 листопада 2020 р. Мелітополь № 32

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ

Г олова приймальної комісії,
д-р.техн. наук, професор Володимир КЮРЧЕВ

Відповідальний секретар
Приймальної комісії, доцент Іван ЧИЖИКОВ

Присутні: 19 осіб з 24 членів складу приймальної комісії

Олександр ЛОМЕЙКО, Олександр СКЛЯР, Сергій ГАЛЬКО, Сергій КЮРЧЕВ, Ігор 
НАЗАРЕНКО, Ганна ОРТІНА, Микола АНДРУЩЕНКО, Сергій КОСТОРНОЙ, Іван 
ДЕМЧЕНКО, Андрій ЧЕБАНОВ, Олександр МЕЛЬНИК, Дмитро ДУБИНА, Юлія 
ОПАНАСЕНКО, Віктор НАРАНОВИЧ, Олександр ГЕРЧЕНОВ, Галина ШИШКІНА, 
Надія ШАЦ.

Начальниця відділу міжнародних зв’язків Людмила ЄФІМЕНКО, 
Запрошені: завідувачка кафедри суспільно-гуманітарних наук Оксана МАКСИМЕЦЬ.

Порядок денний:

1. Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувача вищої освіти.

2. Про надання рекомендацій для видачі запрошення на навчання до 

ТДАТУ вступнику-іноземцю.

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА
ВИСТУПИЛИ: керівник ННІ ЗУП Сергій Галько
ВИРІШИЛИ:

1.1 На підставі заяви заявника, згоди керівника ННІ ЗУП ДОПУСТИТИ до 
занять

2. СЛУХАЛИ: Начальницю відділу міжнародних зв’язків Людмила ЄФІМЕНКО
ВИСТУПИЛИ: завідувачка кафедри суспільно-гуманітарних наук Оксана

МАКСИМЕЦЬ
ВИРІШИЛИ:

2.1 На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Аіі ВаЬаг, 
17.02.1993 р.н. Пакистан, копій документів, а саме:

1. Паспортного документа ОС 1819872, виданого 14.11.2018р.;
2. Документів про отриману освіту: сертифікат про отриману освіту 
Сегїійсаїе N0. ВВН 255446, Пакистан, виданий 21.03.2013р.;

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним вступником-
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іноземцем рівень освіти дає йому академічне право вступити на перший 
(бакалаврський) рівень вищої освіти для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра; середній бал його успішності за отриманим освітнім рівнем 
дорівнює 4,0 (за 5-тибальною шкалою).

За результатами проведеної із вступником співбесіди комісією 
встановлено, що вступник не володіє української мовою на достатньому для 
засвоєння навчального матеріалу рівні і потребує проходження мовленнєвої 
підготовки за навчальною програмою підготовчого відділення.

Рекомендувати вступника-іноземця АІі ВаЬаг до зарахування на 
підготовче відділення університету для проходження мовленнєвої 
підготовки.

2.2 На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Васіег МиЬашшай 
ІІвтап, 14.10.1993 р.н. Пакистан, копій документів, а саме:

1. Паспортного документа АС 3423292, виданого 27.11.2019р.;
2. Документів про отриману освіту: сертифікат про отриману освіту Зегіаі
N0. 121881, Пакистан, виданий 01.08.2008р.;

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним вступником- 
іноземцем рівень освіти дає йому академічне право вступити на перший 
(бакалаврський) рівень вищої освіти для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра; середній бал його успішності за отриманим освітнім рівнем 
дорівнює 4,0 (за 5-тибальною шкалою).

За результатами проведеної із вступником співбесіди комісією 
встановлено, що вступник не володіє української мовою на достатньому для 
засвоєння навчального матеріалу рівні і потребує проходження мовленнєвої 
підготовки за навчальною програмою підготовчого відділення.

Рекомендувати вступника-іноземця Васіег МиЬаттасІ ІІзтап до зарахування 
на підготовче відділення університету для проходження мовленнєвої 
підготовки.

Голова приймальної комісії, 
д-р. техн. наук, професор Володимир КЮРЧЕВ

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент Іван ЧИЖИКОВ

/
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