
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 30 серпня  2019 р.                     Мелітополь                                         № 20 

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 23 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., Мельник О.В., Наранович В.А., Герченов О.В., 

Шишкіна Г.В., Шац Н.О.  

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувачів вищої освіти. 

 2. Обговорення та затвердження плану роботи Приймальної комісії 

ТДАТУ на 2020-2021 навчальний рік. 

 3. Розгляд листів від керуючих органів. 

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1. Допустити Гривнак Тетяну Володимирівну, відраховану зі складу 

студентів Національного університету «Запорізька політехніка» за 

власним бажанням (наказ № 317-С від 23.08.2019 року) після другого 

курсу нормативного терміну денної форми навчання спеціальності 073 

– «Менеджмент» до занять на третій курс нормативного терміну денної 

форми навчання за спеціальністю 073 – «Менеджмент» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

1.2. Допустити Довгаль Андрія Юрійовича, відрахований зі складу 

студентів Запорізького державного медичного університету за 

невиконання навчального плану (наказ № 585-с від 21.06.2017 року) 

після першого курсу нормативного терміну навчання денної форми 

навчання спеціальності 7.12010001 – «Лікувальна справа» до занять на 

другий курс нормативного терміну денної форми навчання за 



 

спеціальністю 201 – «Агрономія» освітнього рівня бакалавра, після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

1.3. Допустити Степаненко Олексія Ігоровича, відрахований зі складу 

студентів Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара за власним бажанням (наказ № 749-с від 03.07.2019 року) після 

першого курсу нормативного терміну денної форми навчання 

спеціальності 134 – «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» до занять 

на другий курс нормативного терміну денної форми навчання за 

спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

1.4. Допустити БЛИЩИК Валерію Олександрівну, відраховану зі 

складу студентів Запорізького державного медичного університету за 

невиконання навчального плану (наказ № 933-С від 11.09.2017 року) 

після третього курсу денної форми навчання спеціальності 7.12010001 – 

«Лікувальна справа» до занять на другий курс нормативного терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 071 – «Облік і 

оподаткування» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної 

різниці у навчальних планах. 

1.5. Допустити Довгаль Андрія Юрійовича, відрахований зі складу 

студентів Запорізького державного медичного університету за 

невиконання навчального плану (наказ № 585-С від 21.06.2017 року) 

після першого курсу нормативного терміну денної форми навчання 

напряму підготовки 7.12010001 – «Лікувальна справа» до занять на 

другий курс нормативного терміну заочної форми навчання за 

спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

1.6. Допустити Письменну Вікторію Вікторівну, відраховану зі складу 

студентів Запорізького національного університету за власним 

бажанням (наказ № 1647-С від 14.09.2015 року) після першого курсу 

скороченого терміну денної форми навчання спеціальності 075 – 

«Маркетинг» до занять на другий курс скороченого терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 075 – «Маркетинг» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

1.7. Допустити Чепель Олександра Євгеновича, відрахованого зі складу 

студентів Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна за академічну неуспішність 

(наказ № 546-ст      від 10.09.2009 року) з третього курсу заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.100500 – «Рухомий склад та спеціальна 

техніка залізничного транспорту локомотива» до занять на третій курс 

нормативного терміну заочної форми навчання за спеціальністю 208 – 

«Агроінженерія» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

1.8. Допустити Муравченко Віктора Вікторовича, відрахований зі 

складу студентів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за власним бажанням 

(наказ № 879-уч від 27.06.2018 року) після другого курсу нормативного 



 

терміну денної форми навчання спеціальності 125 – «Кібербезпека» до 

занять на третій курс нормативного терміну заочної форми навчання за 

спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» освітнього рівня бакалавра, 

після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1. Затвердити план роботи Приймальної комісії ТДАТУ на 2020-      

2021 навчальний рік. 

  

3. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

ДЕМЧЕНКО І.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1. Інформацію прийняти до відома. 

  

  

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


