
Протокол № 9 від 31.07.2021                       Стор. 1 з 2 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

 31 липня 2021 р.                       Мелітополь                                         № 9 

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. Рекомендація до зарахування вступників освітнього ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або 

вищого за нього ступеня/рівня вищої освіти. 

 2. Рекомендація до зарахування вступника-іноземця на освітній ступінь 

бакалавра. 

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Рекомендувати до зарахування вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший (скорочений) 

курс (бакалаврського) рівня вищої освіти за денною формою здобуття 

освіти згідно списку рекомендованих. Вступників, рекомендованих за 

державним замовленням у списку виділено зеленим кольором за 

номером позиції. Вступники, позиція яких у списку не виділено 

кольором, рекомендовані до зарахування за кошти фізичних/юридичних 

осіб. 

1.2 Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних/юридичних осіб 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
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спеціаліста або вищого за нього рівня/ступеня вищої освіти на другий 

(нормативний) курс (бакалаврського) рівня вищої освіти за денною 

формою здобуття освіти згідно списку рекомендованих. 

1.3 Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних/юридичних осіб 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста або вищого за нього рівня/ступеня вищої освіти на третій 

(нормативний) курс (бакалаврського) рівня вищої освіти за денною 

формою здобуття освіти згідно списку рекомендованих. 

1.4 Рекомендувати до зарахування вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший (скорочений) 

курс (бакалаврського) рівня вищої освіти за заочною формою здобуття 

освіти згідно списку рекомендованих. Вступників, рекомендованих за 

державним замовленням у списку виділено зеленим кольором за 

номером позиції.  Вступники, позиція яких у списку не виділено 

кольором, рекомендовані до зарахування за кошти фізичних/юридичних 

осіб. 

1.5 Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних/юридичних осіб 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста або вищого за нього рівня/ступеня вищої освіти на другий 

(нормативний) курс (бакалаврського) рівня вищої освіти за заочною 

формою здобуття освіти згідно списку рекомендованих. 

1.6 Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних/юридичних осіб 

вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста або вищого за нього рівня/ступеня вищої освіти на третій 

(нормативний) курс (бакалаврського) рівня вищої освіти за заочною 

формою здобуття освіти згідно списку рекомендованих. 

  

  

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ: помічник ректора з міжнародних питань Олена ТИТОВА 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Рекомендувати до зарахування вступника-іноземця на перший курс 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно списку 

рекомендованих. 

Голова приймальної комісії,  

д-р. техн. наук., професор 

 

Володимир КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

Іван ЧИЖИКОВ 

 


