
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 08 січня  2019 р.                     Мелітополь                              № 1 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 

д.т.н.,професор 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  19 осіб з 24 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., Косторной С.В.,  

Демченко І. В., Чебанов А.Б., Побігун М.Д., Наранович В.А., Коноваленко  О.А., 

Герченов О.В., Шишкіна Г.В.  

Запрошені: керівник відділу профорієнтації та довузівської підготовки 

Циновська Т.Т., начальник відділу міжнародних зв’язків ТДАТУ 

Єфіменко Л.М.  

Порядок денний: 

 1. Обговорення проекту правил прийому на навчання до ТДАТУ у 

2019 році 

 2. Переведення на навчання до ТДАТУ здобувача вищої освіти 

 3. Надання рекомендацій про отримання запрошення на навчання 

до ТДАТУ вступникам-іноземцям. 

 4. Обговорення проектів Положень про підрозділи приймальної 

комісії ТДАТУ 

 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ: 

          1.1 Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження Вченю 

радою ТДАТУ Правила прийому на навчання до ТДАТУ в 2019 

році. 

1.2 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. після затвердження 

Вченою радою, розмістити Правила прийому на офіційному сайті 

ТДАТУ та завантажити до Єдиної бази. 

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



ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 На підставі заяви ПРОХІНА Ігоря Костянтиновича (заява від 

26.12.2018р.), що навчається у Мелітопольського державному 

агротехнологічному університеті на другому курсі денної форми 

навчання спеціальності 051–«Економіка» про переведення до 

Таврійського державного агротехнологічного університету, 

відповідно до пункту 11 Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти № 245 від 

15.07.1996 року допустити до занять вказаної особи на другий курс 

спеціальності 281–«Публічне управління та адміністрування» денної 

форми здобуття освіти після ліквідації академічної різниці у 

навчальних планах. 

2.2 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. підготувати 

відповідний наказ та сформувати запит до МДПУ ім. Б.Хмельницького 

щодо одержання особової справи здобувача вищої освіти. 

3. СЛУХАЛИ: начальника відділу міжнародних зв’язків ТДАТУ                

Єфіменко Л.М. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Bruk 

Weldegebrial, Єфіопія, 1991 року народження)  копій документів, а 

саме: 

1. Паспортного документа EP4950935, виданого 26.12.2017 р.; 

2. Документи про отриману освіту: диплом  про закінчення 

університету «Технологіі проектування та менеджмент » 

виданий 20.06.2014 року;  

3. 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 3,0 (за 5-тибальною шкалою). 

   За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті. Комісія 

встановила, що зазначений абітурієнт не володіє російською мовою 

навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу 

з обраного напряму потребує проходження мовної підготовки до 

навчання за навчальною програмою підготовчого відділення. 

Зазначений рівень освіти вступника-іноземця відповідає Правилам 

прийому на навчання до університету, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 



 3.2. На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Habib 

Hayredin, Єфіопія, 1992 року народження)  копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа EP5340710, виданого 06.08.2018 р.; 

2. Документи про отриману освіту: сертифікат  про закінчення 

коледжу від «Інституту технологій та інженерії » виданий 

11.07.2018 року;  

3. 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 3,5                

(за 5-тибальною шкалою). 

   За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди  комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті. Комісія 

встановила, що зазначений абітурієнт не володіє російською мовою 

навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу з 

обраного напряму потребує проходження мовної підготовки до 

навчання за навчальною програмою підготовчого відділення. 

Зазначений рівень освіти вступника-іноземця відповідає Правилам 

прийому на навчання до університету, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

 3.3. На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Ibrahim 

Sultan, Єфіопія, 1994 року народження)  копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа EP5374448, виданого 10.08.2018 р.; 

2. Документи про отриману освіту: сертифікат  про закінчення 

коледжу від «Інституту технологій» виданий  28.06.2018 року;  

3. 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 3,5                       

(за 5-тибальною шкалою). 

   За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди  комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті. Комісія 

встановила, що зазначений абітурієнт не володіє російською мовою 

навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу з 

обраного напряму потребує проходження мовної підготовки до 

навчання за навчальною програмою підготовчого відділення. 

Зазначений рівень освіти вступника-іноземця відповідає Правилам 

прийому на навчання до університету, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

4. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії 



ЧИЖИКОВА І.О. 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М., заступник 

голови приймальної комісії СКЛЯР О.Г. 
 

ВИРІШИЛИ:  

 4.1. Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження 

Вченю радою ТДАТУ Положення про Приймальну комісію 

ТДАТУ. 

4.2. Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження 

Вченю радою ТДАТУ Положення про Атестаційні комісіі ТДАТУ. 

4.3. Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження 

Вченю радою ТДАТУ Положення про Предметні комісіі ТДАТУ. 

4.4. Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження 

Вченю радою ТДАТУ Положення про проведення фахової 

співбесіди в ТДАТУ. 
 

 

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


