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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. Зарахування вступників на навчання студентами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2018-2019 навчальний 

рік за денною та заочною формами навчання на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб. 

 2 Переведення в межах спеціальності здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання з 

однієї освітньої програми на іншу.  

 3 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 Зарахувати ТЮРКЕДЖИ Дар`ю Станіславівну – вступника на 

основі повної загальної середньої освіти студентом першого курсу 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за денною формою 

навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних 

осіб за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  згідно додатка (копія додатка додається). 



1.2 Зарахувати ТРОФИМЧУК Анастасію Євгенівну – вступника на 

основі повної загальної середньої освіти студентом першого курсу 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за заочною формою 

навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних 

осіб освітньої програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» 

згідно додатка (копія додатка додається). 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 На підставі заяви здобувача другого (магістерського) рівня 

вищої освіти освітньо-наукової програми «Агроінженерія» 

спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання та 

відповідно до розділу VII Умов прийому до закладів вищої освіти у 

2018 року дозволити перевести ХАЛІЛОВА Еміль Сергійовича 

(08.04.1997 р.н) зарахованого на денну форму навчання освітньо-

наукової програми  «Агроінженерія» (термін навчання 1р 9м) 

спеціальності 208 «Агроінженерія» другого магістерського рівня 

вищої освіти (наказ на зарахування № 1143-С від 07.08.2018 р.) на 

денну форму освітньо-професійної програми «Агроінженерія» 

(термін навчання 1р 6м) спеціальності 208 «Агроінженерія» другого 

магістерського рівня вищої освіти. Необхідні вступні випробування 

та інші показники для вступу на освітньо-професійну програму 

ХАЛІЛОВИМ Е.С. успішно складені під час проходження ним 

конкурсного відбору. 

2.2 На підставі заяви здобувача другого (магістерського) рівня 

вищої освіти освітньо-професійної програми «Агроінженерія» 

спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання та 

відповідно до розділу VII Умов прийому до закладів вищої освіти у 

2018 року дозволити перевести БУБЛИКА Артура Дмитровича 

(07.07.1997 р.н) зарахованого на денну форму навчання освітньо-

професійної програми «Агроінженерія» (термін навчання 1р 9м) 

спеціальності 208 «Агроінженерія» другого магістерського рівня 

вищої освіти (наказ на зарахування № 1143-С від 07.08.2018 р.) на 

денну форму освітньо-наукової програми «Агроінженерія» (термін 

навчання 1р 6м) спеціальності 208 «Агроінженерія» другого 

магістерського рівня вищої освіти. Необхідні вступні випробування 

та інші показники для вступу на освітньо-наукову програму 

БУБЛИКОМ А.Д. успішно складені під час проходження ним 



конкурсного відбору. 

2.3 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. підготувати 

відповідний наказ. 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Допустити МИРОЩЕНКОВУ Вікторію Євгеніївну, 

відрахована зі складу студентів Харківського Національного 

університету радіоелектроніки за власним бажанням (наказ № 29 стз 

від 22.02.2006 року) після другого курсу заочної форми навчання за 

спеціальністю 6.091000 – «Виробництво електронних засобів» до 

занять на третій курс нормативного терміну заочної форми навчання 

за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

3.2 Допустити ЛАДНУ Катерину Ігорівну, відраховану зі 

складу студентів Запорізького національного технічного 

університету за власним бажанням (наказ № 272-С від 01.08.2018 

року) після першого курсу скороченого терміну навчання заочної 

форми навчання за спеціальністю 076 – «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» до занять на другий курс скороченого терміну 

заочної форми навчання за спеціальністю 076 – «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» освітнього рівня бакалавра, після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

 

 

Голова приймальної 
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