
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 16 червня  2016р.                     Мелітополь                                         № 16 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 

 д.т.н., професор 
В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  23 осіб з 26 членів складу приймальної комісії 

Скляр О. Г., Ломейко О.П., Галько С.В., Кюрчев С.В.,  Назаренко І.П.,             

Вершков О.О., Іванова І.Є., Карман С.В., Андрущенко М.В., Чаусов С.В.,   

Косторной С.В.,  Демченко І. В., Чебанов А.Б., Мушкевич О.І.,  Побігун М.Д.,   

Наранович В.А., Коноваленко  О.А., Іванов Г.І., Шкіндер  В.С., Шишкіна Г.В.,   

Федоров І.С., Барибін  О.М., Касярум С.О., Кондратенко І.О. 

Запрошені: Начальник відділу міждународних зв’язків РИЖКОВ А.О. 

Порядок денний: 

 1. Про відповідність абітурієнтів-іноземців умовам прийому  та 

вимогам встановленим в Порядку видачі іноземцям та особам 

без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні 

та їх реєстрації, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 01.11.2013 № 1541, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536 

 2. Затвердження графіку роботи приймальної комісії. 

 3. Інформація про готовність приймальної комісії до вступної 

кампанії 2016р.  

 4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: начальника відділу міждународних зв’язків РИЖКОВА А.О. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем 

Елахі Хесам (громадянин Кувейту) копій документів, а саме: 

1) Паспортного документа К95583334; 



2) Додатку до документа про отриману освіту № 15/2310/41 виданий 

Іранською школою 28.06.2011 року. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на 

отримання базової вищої освіти; середній бал його успішності за 

отриманим освітнім рівнем дорівнює 4 балам (за 5-ти бальною 

системою). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди  комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті за 

спеціальністю «Галузеве машинобудування». Комісія встановила, що 

зазначений абітурієнт не володіє українською мовою на рівні, 

достатньому для засвоєння навчального матеріалу з обраного напряму, 

тому потребує проходження мовної підготовки до навчання за 

навчальною програмою підготовчого відділення. 

Зазначений абітурієнт-іноземець відповідає умовам прийому на 

навчання, і йому може бути видане запрошення на навчання 

встановленого зразка. 

 1.2 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем 

Сумон Нєасєр Уддін (громадяни Індії) копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа BL0036832; 

2. Документа про отриману освіту – атестат № SB 7443970 

виданий 13.08.2014 року. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на 

отримання базової вищої освіти; середній бал його успішності за 

отриманим освітнім рівнем дорівнює 2,6 балам (за 5-ти бальною 

системою). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди  комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті за 

спеціальністю «Галузеве машинобудування». Комісія встановила, що 

зазначений абітурієнт не володіє українською мовою на рівні, 

достатньому для засвоєння навчального матеріалу з обраного 

напряму, тому потребує проходження мовної підготовки до навчання 

за навчальною програмою підготовчого відділення. 

Зазначений абітурієнт-іноземець відповідає умовам прийому на 

навчання, і йому може бути видане запрошення на навчання 

встановленого зразка. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 на період прийому документів, проведення конкурсного відбору та 



зарахування абітурієнтів графік роботи приймальної комісії 

наступний: початок роботи о 8:00 годині,закінчення роботи о 17:00 

годині. В наведений період приймальна комісія працює без вихідних. 

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ЧИЖИКОВА І.О. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Інформацію прийняти до відома. 

4. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

КОСТОРНОГО С.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Інформацію прийняти до відома. 

                                

 

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


