
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

11 вересня  2017р.                         Мелітополь                                         №27 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, професор В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

Присутні:  21 особа 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., Гончаров К.Д. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Поновлення студентів до ТДАТУ на заочну форму навчання. 

 2. Розгляд листів. 

 3. Різне. 

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

          1.1 Допустити ГРИЩЕНКО Валентина Андрійовича, відрахованого 

зі складу студентів Запорізького національного технічного 

університету за невиконання навчального плану (наказ № 428-С від 

23.12.2011 року) після третього курсу денної форми навчання 

напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» до занять на другий курс 

нормативного терміну заочної форми навчання за спеціальністю 208 

– «Агроінженерія» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

2.2 Допустити ДЕМИДЕНКО Ігоря Олександровича, відрахованого 

зі складу студентів Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій за академічну неуспішність (наказ № 06.2-



21 від 02.04.2009 року) після п’ятого курсу заочної форми навчання 

напряму підготовки 6.050200 – «Менеджмент організацій» до занять 

на четвертий курс нормативного терміну заочної форми навчання за 

напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємств» 

освітнього рівня бакалавра, після ліквідації академічної різниці у 

навчальних планах. 

2.3. Допустити НИЖІКІОЙСЬКОГО Владислава Сергійовича, 

відрахованого зі складу студентів Запорізький інститут економіки та 

інформаційних технологій за власним бажанням (наказ № 06.1-38-3 

від 06.09.2010 року) після першого курсу денної форми навчання за 

спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія» до занять на другий 

курс нормативного терміну заочної форми навчання за 

спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

2. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Чебанова І.Б. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Інформацію прийняти до відома. 

3. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Демченко І.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Інформацію прийняти до відома. 

  

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 
 


