
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 12 серпня  2019 р.                     Мелітополь                                         № 19 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Заступник голови Приймальної комісії,                      

доцент 

 

О.П. ЛОМЕЙКО 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  19 осіб з 23 членів складу приймальної комісії 

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

Іванова І.Є., Карман С.В., 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: Начальник відділу профорієнтації та довузівської підготовки 

Циновська Т.Т. 

Порядок денний: 

 1. Зарахування вступників здобувачами другого (магістерського) 

рівня вищої освіти на 2019-2020 навчальний рік за денною та 

заочною формами здобуття освіти на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

 2.  Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувачів вищої освіти. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: заступник голови приймальної комісії ЛОМЕЙКО О.П. 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Зарахувати вступників здобувачами першого курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за денною формою здобуття освіти 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно наказу (копія 

наказу додається). 

1.2 Зарахувати вступників здобувачами першого курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за заочною формою здобуття освіти 

на за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно наказу (копія наказу 

додається). 

  

  



 

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

ВИСТУПИЛИ: заступник голови приймальної комісії ЛОМЕЙКО О.П. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Допустити ВЕСЕЛОВА Андрія Юрійовича, відрахованого зі 

складу студентів Мелітопольського державного педагогічного 

університету ім. Б. Хмельницького за власним бажанням (наказ № 241-03 

від 01.08.2014 року) після першого курсу денної форми навчання 

спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» до занять на другий курс 

нормативного терміну денної форми навчання за спеціальністю 075 – 

«Маркетинг» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної 

різниці у навчальних планах. 

2.2 Допустити ІВАНОВА Дениса Володимировича, відрахованого зі 

складу студентів Університету державної фіскальної служби України за 

власним бажанням (наказ № 1173 від 01.07.2019 року) після третього 

курсу денної форми навчання спеціальності 051 – «Економіка» до занять 

на четвертий курс нормативного терміну денної форми навчання за 

спеціальністю 051 – «Економіка» освітнього рівня бакалавра, після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

2.3 Допустити ТОПАЛОВУ Анастасію Андріївну, відраховану зі 

складу студентів Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля за 

власним бажанням (наказ № 05-01 У від 30.01.2019 року) після першого 

курсу денної форми навчання спеціальності 051 – «Економіка 

підприємства» до занять на другий курс нормативного терміну денної 

форми навчання за спеціальністю 051 – «Економіка» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

  

Заступник голови Приймальної комісії, 

доцент 

 

О.П. ЛОМЕЙКО 

  

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


