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Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Заступник голови приймальної комісії, 

доцент 

О.П. ЛОМЕЙКО 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  18 осіб з 24 членів складу приймальної комісії 

Скляр О.Г.,   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., Наранович В.А., Мельник О.В., Герченов О.В., Шишкіна Г.В., 

Шац Н.О. 

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

Порядок денний: 

 1. Про надання запрошення на навчання до ТДАТУ вступнику- 

іноземцю. 

 2. Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувача вищої освіти. 

 3. Розгляд листів від керуючих органів. 

 4. Різне 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

          1.1. На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Saqib, 

Пакистан, копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа AA5337793, виданого 02.07.2019 р.; 

2. Документів про отриману освіту: сертифікат про отриману 

освіту NO. INT - 567291, Пакистан, виданий 12.09.2018р.;  

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 3,0 (за 5-тибальною шкалою). 

   За результатами проведеної із вступником співбесіди комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 

Дмитра Моторного. Комісія встановила, що зазначений абітурієнт не 

володіє українською мовою навчання на рівні, достатньому для 

засвоєння навчального матеріалу з обраної спеціальності та потребує 

проходження мовної підготовки до навчання за навчальною 

програмою підготовчого відділення університету. 

Зазначений рівень освіти вступника-іноземця відповідає Правилам 

прийому на навчання до університету, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

          2.1. Допустити ЮНДІНА Максима Дмитровича, відрахованого зі 

складу студентів Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»  за власним бажанням (наказ 

№ 2469 СТ від 03.10.2019 року) після першого курсу заочної форми 

навчання спеціальності 073 – «Менеджмент» до занять на другий 

курс нормативного терміну заочної форми навчання за спеціальністю 

073 – «Менеджмент» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

2.2. Допустити ТОРАСОВУ Тетяну Олександрівну, відраховану зі 

складу студентів Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій за власним бажанням (наказ № 06.2-36 від 20.09.2019 

року) після третього курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» 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. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Інформацію прийняти до відома. 

4. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

ДЕМЧЕНКО І.В. 

ВИСТУПИЛИ:  



ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Інформацію прийняти до відома. 

  

Заступник голови приймальної 

комісії, доцент 

 

О.П.ЛОМЕЙКО 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


