
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

17 серпня  2018р.                         Мелітополь                                         №19 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, професор В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

Присутні:  22 особи з 25 членів складу приймальної комісії 

Скляр О. Г.,  Ломейко О.П., 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., Мушкевич О.І., Побігун М.Д., Наранович В.А.,                   

Коноваленко О.А., Іванов Г.І., Герченов О.В., Шишкіна Г.В., Барибін  О.М., 

Гончаров К.Д. 

Запрошені: начальник відділу профорієнтації та довузівської підготовки 

ТДАТУ Циновська Т.Т. 

Порядок денний: 

 1. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти на перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти. 

 2. Відрахування зі складу студентів першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти за власним 

бажанням. 

 3. Зарахування вступників на навчання студентами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2018-2019 навчальний 

рік за денною формою навчання на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних, юридичних осіб. 

 4 Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувачів вищої освіти. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ: 

          1.1 Відповідно до розділу ХІ Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України у 2018 році перевести на вакантні місця 

державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти 



фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої на 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за денною формою 

навчання згідно додатків (копія додатків додаються). 

1.2 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. забезпечити 

здійснення переведення зазначених осіб у ЄДЕБО. 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 На підставі абзацу другого пункту 2 розділу ХІІІ Умов прийому 

на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році 

відрахувати за власним бажанням  

- зі складу студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

ПРИВЕДЕНЦЕВУ Поліну Євгенівну – зараховану наказом         

№ 1141-С від 07.08.2018 року до складу студентів на основі 

повної загальної середньої освіти спеціальності 201 «Агрономія»; 

- зі складу студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

ТАШЛАЙ Юлію Петрівну  – зараховану наказом № 1160-С від 

10.08.2018 року до складу студентів спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; 

ПОЛЯКОВУ Маргариту Анатоліївну  – зараховану наказом           

№ 1160-С від 10.08.2018 року до складу студентів спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

2.2 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. забезпечити 

здійснення відрахування зазначених осіб у ЄДЕБО. 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Зарахувати вступників на основі повної загальної середньої 

освіти студентами першого курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за денною формою навчання на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб за 

спеціальностями згідно додатка (копія додатка додається). 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Допустити ГОРОДНИЦЬКОГО Владислава Віталійовича, 

відрахованого зі складу студентів Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» за невиконання 



навчального плану (наказ № 2649СТ від 18.07.2018 року) після 

першого курсу (скороченого терміну навчання) денної форми 

навчання спеціальності 142 – «Енергетичне машинобудування» до 

занять на другий курс скороченого терміну денної форми навчання 

за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» освітнього 

рівня бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних 

планах. 

1.2 Допустити ЗИЧКОВУ Анастасію Іванівну, відраховану зі 

складу студентів Чорноморського національного університету ім. 

Петра Могили за власним бажанням (наказ № 381 - С від 25.07.2018 

року) після третього курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» до занять на третій 

курс нормативного терміну денної форми навчання за спеціальністю 

051 – «Економіка» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

1.3 Допустити НЕЧІПАЙ Дениса Сергійовича, відрахованого зі 

складу студентів Таврійського державного агротехнологічного 

університету за власним бажанням (наказ № 1036-С від 10.07.2018 

року) після другого курсу (нормативного терміну навчання) денної 

форми навчання спеціальності 181 – «Харчові технології» до занять 

на третій курс нормативного терміну денної форми навчання за 

спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

 

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 
 


