
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

10 серпня  2017р.                         Мелітополь                                         №23 

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.,  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., Касярум С.О., 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 2017-2018 навчальний 

рік за денною та заочною формами навчання на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 2. Зарахування вступників на навчання студентами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на 2017-2018 навчальний рік 

за денною та заочною формами навчання на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 3. Поновлення студентів до ТДАТУ на денну форму навчання. 

 4. Розгляд листів. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: голову приймальної комісії КЮРЧЕВА В. М. 

ВИРІШИЛИ: 

          1.1 Зарахувати вступників на основі повної загальної середньої освіти 



студентами першого курсу освітнього ступеня бакалавра за денною 

та заочною формами навчання на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб згідно наказу (копія наказу додається). 

1.2 Зарахувати вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста студентами першого курсу (скороченого 

терміну навчання) за денною та заочною формами навчання на місця, 

що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб згідно наказу 

(копія наказу додається). 

1.3. Оплату за навчання для Циганок Світлани Сергіївни, зарахованої 

студенткою першого курсу (скороченого терміну навчання) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 

«Агрономія» заочної форми навчання здійснити згідно ваучера            

№ 055717072000001, виданим Великоновосілківським районним 

центром зайнятості та у відповідності до договору №19-Агрономія 

від 10.08.2017 року. Термін навчання становить 2 роки 6 місяців з 

01.09.2017р. по 28.02.2020р. 

1.4 Зарахувати вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за неспорідненою спеціальністю студентами 

другого курсу (нормативного терміну навчання) за денною та 

заочною формами навчання на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб згідно наказу (копія наказу додається). 

1.5 Зарахувати студентами другого курсу (нормативного терміну 

навчання) освітнього ступеня бакалавра вступників, які не менше 

одного року здобувають освітній ступінь бакалавра за іншою 

спеціальністю і формою навчання на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб згідно наказу (копія наказу 

додається). 

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

ВИСТУПИЛИ: голову приймальної комісії КЮРЧЕВА В. М. 

ВИРІШИЛИ:  



 2.1 Зарахувати вступників на основі освітнього ступеня бакалавра 

(ОКР спеціаліста) студентами першого курсу освітнього ступеня 

магістра денної та заочної форм навчання на місця що фінансуються 

за кошти фізичних та юридичних осіб згідно наказу (копія наказу 

додається).  

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Допустити ЦЕЦУЛЬНІКОВУ Анастасію Вадимівну, відраховану 

з Таврійського державного агротехнологічного університету у 2016 

році за власним бажанням після третього курсу денної форми 

навчання напряму підготовки 6.051701 – «Харчові технології та 

інженерія» до занять на другий курс нормативного терміну денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.050503 – 

«Машинобудування» після ліквідації академічної різниці у 

навчальних планах. 

3.2 Допустити ДУБИЧ Руслана Дмитровича, відрахованого з 

Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій у 

2017 році за власним бажанням після першого курсу денної форми 

навчання спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» до занять на 

другий курс нормативного терміну денної форми навчання за 

спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

4. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Чебанова І.Б. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Інформацію прийняти до відома. 

 

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


