
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

ПРОТОКОЛ
07 травня 2020 р. Мелітополь № 4

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ

Г олова приймальної комісії,

д т н ., професор В.М. КЮРЧЕВ
Відповідальний секретар
Приймальної комісії, доцент І.О. ЧИЖИКОВ

Присутні: 17 осіб з 24 членів складу приймальної комісії

Ломейко О.П., Скляр О.Г., Галько С.В., Кюрчев С.В., Назаренко І.П., Іванова І.Є., 
Андрущенко М.В., Косторной С.В., Демченко І. В., Чебанов А.Б., Мельник О.В., 
Наранович В.А., Герченов О.В., Шишкіна Г.В., Шац Н.О.
Запрошені' Начальниця відділу міжнародних зв’язків Єфіменко Л.М., 

завідувачка кафедри суспільно-гуманітарних наук Максимець О.М.

Порядок денний:

1. Внесення змін до Правил прийому навчання до ТДАТУ у 2020 році.

2. Затвердження графіку проведення вступних іспитів для вступників 
освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 
освіти за державним замовленням у 2020 році (зі змінами).

3. Про надання рекомендацій до зарахування на підготовче відділення 
університету для проходження мовленнєвої підготовки вступникам - 
іноземцям.

4. Різне.

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ЧИЖИКОВА І.О. 
ВИСТУПИЛИ: заступник голови приймальної комісії ЛОМЕЙКО О.П., голова 

приймальної комісії КЮРЧЕВ В.М.
ВИРІШИЛИ:

4.1 Відповідно до наказу МОН України № 591 від 04.05.2020 року внести 
зміни до Правил прийому на навчання до Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного у 2020 році 
згідно змістовних положень наказу.
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4.2 Відповідальному секретареві ЧИЖИКОВУ І.О. підготувати Правила 
прийому у редакції зі змінами до затвердження Вченою радою 
Університету.

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ЧИЖИКОВА І.О.
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

4.1 Затвердити графік проведення вступних іспитів для вступників 
освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 
за державним замовленням у межах вступної кампанії 2020 року у два 
потоки (зі змінами відповідно до наказу МОН України № 591 від 
04.05.2020 року).
4.2 Відповідальному секретареві ЧИЖИКОВУ І.О. розмістити 
інформацію про проведення вступних іспитів для цієї категорії 
вступників на сторінці Приймальної комісії офіційного сайту 
університету.

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ЧИЖИКОВА І.О.
ВИСТУПИЛИ: начальниця відділу міжнародних зв’язків ТДАТУ

Єфіменко Л.М., завідувачка кафедри СГН Максимець О.М.
ВИРІШИЛИ:

3.1 На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Вагїег 
МиЬашшагї И8шап, 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 Вагїег МиЬашшаЛ И8шап до 
зарахування на підготовче відділення університету для проходження 
мовленнєвої підготовки.
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4. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії КЮРЧЕВА В.М. 
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

4Л Інформацію прийняти до відома.

Голова приймальної комісії, 
д.т.н., професор Володимир КЮРЧЕВ

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент Іван ЧИЖИКОВ
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