
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
ПРОТОКОЛ  

16 жовтня  2018р.                         Мелітополь                                         №24 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Заступник голови приймальної комісії, 

професор   

 

О.Г. СКЛЯР 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

Присутні:  20 осіб з 24 членів складу приймальної комісії 

Ломейко О.П.,  Кюрчев С.В.,  Галько 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,                

Шишкіна Г.В.,Барибін О.М., Касярум С.О., Гончаров К.Д. 

Запрошені: начальник відділу міжнародних зв’язків ТДАТУ Єфіменко Л.М. 

Порядок денний: 

 1. Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувача вищої освіти. 

 2. Надання рекомендацій про отримання запрошення на навчання 

до ТДАТУ вступникам-іноземцям. 

 3. Розгляд справи про визнання документів про вищу духовну 

освіту. 

 4. Різне. 

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

          1.1. Допустити Кузьміна Андрія Вікторовича, відрахованого зі 

складу студентів Запорізького національного технічного 

університету за невиконання навчального плану (наказ № 423-С від 

20.12.2011 року) після четвертого курсу інженерно-фізичного 

факультету заочної форми навчання 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. 

2. СЛУХАЛИ: начальника відділу міжнародних зв’язків Єфіменко Л.М. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Ansari 

Roya Majid, Іран, 1997 року народження)  копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа R33765789, виданого 21.04.2015 р.; 

2. Документи про отриману освіту: атестат № 250/87/177881 

виданий управлінням з загальної освіти в м. Гераш 04.03.2015 року; 

додаток до атестату  № 250/87/177881 виданий 04.03.2015 року. 

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 4,0 (за 5-тибальною 

шкалою). 

   За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди  комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті. 

Комісією встановлено, що зазначений абітурієнт не володіє 

російською мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння 

навчального матеріалу з обраного напряму і 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. 

2.2. На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Maldar 

Hamidreza Mahmoud (Іран, 1990 року народження)  копій 

документів, а саме: 

1. Паспортного документа R40974375, виданого 27.03.2017 р.; 

2. Документи про отриману освіту: атестат № 250/87/235357 

виданий управлінням з загальної освіти в м. Гераш  04.12.2010 року; 

додаток до атестату № 250/87/235357 виданий 04.12.2010 року. 

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 4,5 (за 5-тибальною 

шкалою). 

   За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди  комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті. Комісією 



встановлено, що зазначений абітурієнт не володіє російською мовою 

навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу з 

обраного напряму і 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. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Чижикова І.О. 

ВИСТУПИЛИ: голова заступник голови приймальної комісії Скляр О.Г. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Відповідно до пункту 14-1 частини 2 статті 36 Закону України 

«Про вищу освіту» наданий для вступу на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти до приймальної комісії університету вступником 

Фарковцем Йосипом Івановичем (21.07.1975 р.н.) документ про 

вищу духовну освіту виданий Київською духовною академією і 

семінарією Української православної церкви № 125 потребує 

визнання вченою радою Університету за відповідним рівнем вищої 

освіти спеціальності 041 «Богослов’я» галузі знань «Богослов’я». 

3.2 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. проінформувати 

вступника про усі складові процедури визнання документа згідно 

законодавства України, підготувати необхідні документи та подати 

їх для розгляду на чергове засідання вченої ради ТДАТУ.   

4. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Демченко І.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Інформацію прийняти до відома. 

Заступник голови приймальної 

комісії, професор 

 

О.Г. СКЛЯР 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


