
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 14 липня   2016р.                     Мелітополь                                         № 21 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 

д.т.н.,професор 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  24 осіб з 26 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., Чаусов С.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., Шкіндер  В.С., Шишкіна Г.В.,   

Федоров І.С., Барибін  О.М., Касярум С.О., Кондратенко І.О. 

Запрошені: відповідальний  за роботу з іноземними громадянами 

КАШКАРЬОВ А.О. 

Порядок денний: 

 1. Розгляд та затвердження рішення апеляційної комісії. 

 2. Про відповідність абітурієнтів-іноземців умовам прийому  та 

вимогам встановленим в Порядку видачі іноземцям та особам 

без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні 

та їх реєстрації, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 01.11.2013 № 1541, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536. 

 3. Розгляд листів. 

 

1. СЛУХАЛИ: голову апеляційної комісії Скляра О.Г., про результати 

розгляду апеляційної скарги вступного випробування з 

іноземної мови вступника Крушельницької С.І. на навчання  

за освітнім рівнем магістра на базі ОКР бакалавра денної 

форми навчання  за спеціальністю 075 «Маркетинг» 

ВИСТУПИЛИ:  



ВИРІШИЛИ:  

 1.1 На підставі рішення апеляційної комісії (протокол апеляційної 

комісії №2 від 14.07.2016р.) внести до Єдиної державної електронної 

бази змінений бал випробування з іноземної мови вступника 

Крушельницької С.І. 

 1.2 На підставі  внесених змін до ЄДЕБО оприлюднити оновлений  

список результатів вступного випробування з іноземної мови на 

інформаційному стенді університету. (Копія додається) 

 1.3 Внести до відомості вступного випробування з іноземної мови     

№ М-МАРК-англ1 (Форма № Н-1.06), аркуша результатів вступних 

випробувань № М-МАРК-12 (Форма № Н-1.04), письмової роботи  

корегованний бал вступного випробування вступника Крушельницької С.І. 

2. СЛУХАЛИ: відповідальний за роботу з іноземними громадянами 

КАШКАРЬОВ А.О.  

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 2.1 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем 

Алієва Айсел Рза кизи (громадянка Республіки Азербайджан, 

1999 року народження) копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа С00912011, виданого 03.11.2015 р.; 

2. Документи про отриману освіту: 

 – атестат № АР 49160552 виданий 28.05.2016 року 

Костянтинівською спеціалізованою різнопрофільною школою І-ІІІ 

ступенів «Прометей» з поглибленим вивченням предметів. 

- додаток до атестату про повну загальну середню освіту 

12 АК № 570314, виданий 28 травня 2016 року Костянтинівською 

спеціалізованою різнопрофільною школою І-ІІІ ступенів «Прометей» 

з поглибленим вивченням предметів. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на 

отримання базової вищої освіти; середній бал його успішності за 

отриманим освітнім рівнем дорівнює 9,8 балам (за 12-ти бальною 

системою). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди  комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті за 

спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». 

Комісія встановила, що зазначений абітурієнт володіє українською 

мовою на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу з 

обраного напряму. 

Зазначений абітурієнт-іноземець відповідає умовам прийому на 

навчання, і йому може бути видане запрошення на навчання 



встановленого зразка. 

 

 2.2 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем 

Алієв Емін Бахрам огли (громадянин Республіки Азербайджан, 

1998 року народження) копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа С00155955, виданого 24.09.2014 р.; 

2. Документи про отриману освіту: 

 – атестат № АР 47962860 виданий 31.05.2015 року 

Мелітопольською ЗОШ І-ІІІ ступенів №11. 

- додаток до атестату про повну загальну середню освіту 

12 АК № 587666, виданий 31 травня 2015 року Мелітопольською 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №11. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на 

отримання базової вищої освіти; середній бал його успішності за 

отриманим освітнім рівнем дорівнює 7,7 балам (за 12-ти бальною 

системою). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди  комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті за 

спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Комісія 

встановила, що зазначений абітурієнт володіє українською мовою на 

рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу з обраного 

напряму. 

Зазначений абітурієнт-іноземець відповідає умовам прийому на 

навчання, і йому може бути видане запрошення на навчання 

встановленого зразка. 

 

 

 

 2.3 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем 

Павлов Сергій Вадимович (громадянин Туркменістану, 1998 року 

народження) копій документів, а саме: 

1. Паспортного громадянина Туркменістану № 515992 виданого 

26.02.2015 р.; 

2. Закордонний паспорт Російської Федерації №53 0437725 

виданий 26.08.2013 р.; 

3. Документи про отриману освіту: 

 – атестат № АР 48736200 виданий 28.05.2016 року 

Мелітопольською ЗОШ І-ІІІ ступенів №13. 

- додаток до атестату про повну загальну середню освіту 

12 АК № 428175, виданий 1 червня 2016 року Мелітопольською ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №13. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на 



отримання базової вищої освіти; середній бал його успішності за 

отриманим освітнім рівнем дорівнює 5,1 балам (за 12-ти бальною 

системою). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди  комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті за 

спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». Комісія встановила, що зазначений абітурієнт 

володіє українською мовою на рівні, достатньому для засвоєння 

навчального матеріалу з обраного напряму. 

Зазначений абітурієнт-іноземець відповідає умовам прийому на 

навчання, і йому може бути видане запрошення на навчання 

встановленого зразка. 

 

 

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 

 


