
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

30 серпня  2017р.                         Мелітополь                                         №25 

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.,  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:  

Порядок денний: 

 1. Звіт відповідального секретаря Приймальної комісії. 

 2. Відрахування зі складу студентів за власним бажанням до 

початку навчального року. 

 3. Поновлення студентів до ТДАТУ на денну та заочну форми 

навчання. 

 4. Розгляд листів. 

 5. Різне. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ: 

          1.1 Звіт відповідального секретаря Приймальної комісії прийняти до 

відома та рекомендувати до обговорення на засіданні вченої ради 

університету (копія звіту додається). 

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



ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 На підставі абзацу другого пункту 2 розділу ХІІ Умов прийому 

на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році 

відрахувати за власним бажанням зі складу студентів: 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

ГЕРАСИМЕНКА Анатолія Геннадійовича – зарахованого наказом  

№ 1126-С від 06.08.2017 року до складу студентів спеціальності                            

208 «Агроінженерія» освітнього ступеня бакалавра денної форми 

навчання;  

- другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

ДОЛГОГО Артема Анатолійовича – зарахованого наказом № 1158-З 

від 10.08.2017 року до складу студентів спеціальності                            

208 «Агроінженерія» освітнього ступеня магістра заочної форми 

навчання; 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Допустити ШЕРЕМЕТЬЄВУ Анастасію Володимирівну, 

відраховану зі складу студентів Харківського національного 

економічного університету за власним бажанням (наказ № 915-С від 

28.08.2017 року) після першого курсу скороченого терміну денної 

форми навчання спеціальності 051 – «Економіка» до занять на 

другий курс скороченого терміну денної форми навчання за 

спеціальністю 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної 

різниці у навчальних планах. 

3.2 Допустити ЄРМАК Кароліну Миколаївну, відраховану зі складу 

студентів Таврійського державного агротехнологічного університету 

за власним бажанням (наказ № 807-С від 20.07.2015 року) після 

другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 

– «Фінанси і кредит» до занять на третій курс нормативного терміну 



денної форми навчання за напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і 

кредит» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної 

різниці у навчальних планах. 

3.3 Допустити ЙОРЖ Максима Вячеславовича відрахованого зі 

складу студентів Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за 

власним бажанням (наказ № 1149-С від 10.08.2017 року) після 

другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 

– «Будівництво» до занять на другий курс нормативного терміну 

денної форми навчання за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» освітнього рівня бакалавра, 

після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3.4 Допустити СУМАРОКОВУ Оксану Олегівну, відраховану з 

Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій у 

2017 році за власним бажанням після закінчення першого курсу 

заочної форми навчання спеціальності 123 – «Комп’ютерна 

інженерія» до занять на другий курс нормативного терміну заочної 

форми навчання за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3.5 Допустити ДАНИЛЬЧЕНКА Юрія Олександровича, 

відрахованого з Мелітопольського інституту державного та 

муніципального управління «КПУ» у 2008 році за невиконання 

навчального плану після закінчення четвертого курсу заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.050200 – «Менеджмент організацій» 

до занять на четвертий курс нормативного терміну заочної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3.6 Допустити КУЛІБІБУ Володимира Володимировича, 

відрахованого зі складу студентів Запорізького національного 

технічного університету за невиконання навчального плану (наказ № 



213-с від 29.02.2017 року) після четвертого курсу заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» 

до занять на третій курс нормативного терміну заочної форми 

навчання за напрямом підготовки 6.100101 – «Енергетика та 

електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» освітнього 

рівня бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних 

планах. 

3.7 Допустити МАТВІЄНКО Олега Олексійовича, відрахованого зі 

складу студентів Запорізького національного технічного 

університету за власним бажанням (наказ № 339-С від 14.08.2017 

року) після другого курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.050503 – «Машинобудування» до занять на третій курс 

нормативного терміну заочної форми навчання за напрямом 

підготовки 6.050503 – «Машинобудування» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

3. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Чебанова І.Б. 

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. 

 

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 
 


