
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

20 вересня  2017р.                         Мелітополь                                         №28 

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., 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., Мушкевич О.І.,  Побігун М.Д.,   Наранович В.А., 

Коноваленко  О.А., Герченов А.В.  В.С., Шишкіна Г.В.,   Касярум С.О., 

Гончаров К.Д. 

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

Порядок денний: 

 1. Про відповідність абітурієнтів-іноземців умовам прийому та 

вимогам встановленим в Порядку видачі іноземцям та особам 

без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні 

та їх реєстрації, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 01.11.2013 № 1541, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536 

 2. Інформація керівника ННІЗУП про кількість вступників – 

випускників ВСП ТДАТУ, що вступатимуть на навчання на 

заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра. 

 3. Поновлення студентів до ТДАТУ на заочну форму навчання. 

 4 Розгляд листів. 

 5 Різне. 

 

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



 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

          1.1 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем Kumar 

Dhanesh (громадянин Пакістану, 1998 року народження)  копій 

документів, а саме: 

1. Паспортного документа EH4228361, виданого 28.04.2016 р.; 

2. Документи про отриману освіту: сертифікат Roll No: 277579,  

No.BBS 835346 за результатами 25.07.2014 року виданий 24 жовтня 

2016 року Punjab College Manthar Road. 

приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на 

отримання базової вищої освіти (здобуття освітнього ступеня 

бакалавра); середній бал його успішності за отриманим освітнім 

рівнем дорівнює A (за шкалою ECTS). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті за 

спеціальністю «Комп’ютерні науки». Комісія встановила, що 

зазначений абітурієнт не володіє мовою навчання на рівні, 

достатньому для засвоєння навчального матеріалу з обраної 

спеціальності, тому потребує проходження мовної підготовки до 

навчання за навчальною програмою підготовчого відділення 

університету. 

Зазначений рівень освіти абітурієнта-іноземця відповідає правилам 

прийому на навчання до університету, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

1.2 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем Qadeer 

Usama (громадянин Пакістану, 1998 року народження)  копій 

документів, а саме: 

1. Паспортного документа CM 4423651, виданого 14.07.2017 р.; 

2. Документи про отриману освіту: сертифікат Roll No: 55142,  

Sr.No. 44154 виданий 16 серпня 2017 року Azad Jammu and Kashmir. 

приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на 

отримання базової вищої освіти (здобуття освітнього ступеня 

бакалавра); середній бал його успішності за отриманим освітнім 

рівнем дорівнює B (за шкалою ECTS). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті за 

спеціальністю «Комп’ютерні науки». Комісія встановила, що 

зазначений абітурієнт не володіє мовою навчання на рівні, 



достатньому для засвоєння навчального матеріалу з обраної 

спеціальності, тому потребує проходження мовної підготовки до 

навчання за навчальною програмою підготовчого відділення 

університету. 

Зазначений рівень освіти абітурієнта-іноземця відповідає правилам 

прийому на навчання до університету, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

1.3 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем Aslam 

Aftab (громадянин Пакістану, 1990 року народження)  копій 

документів, а саме: 

1. Паспортного документа HN1816001, виданого 13.08.2015 р.; 

2. Документи про отриману освіту: сертифікат Roll No: 234570, 

виданий 9 серпня 2008 року Govt.Rafi-Ul-Islam High School Malakwal. 

приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на 

отримання базової вищої освіти (здобуття освітнього ступеня 

бакалавра); середній бал його успішності за отриманим освітнім 

рівнем дорівнює B (за шкалою ECTS). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті за 

спеціальністю «Комп’ютерні науки». Комісія встановила, що 

зазначений абітурієнт не володіє мовою навчання на рівні, 

достатньому для засвоєння навчального матеріалу з обраної 

спеціальності, тому потребує проходження мовної підготовки до 

навчання за навчальною програмою підготовчого відділення 

університету. 

Зазначений рівень освіти абітурієнта-іноземця відповідає правилам 

прийому на навчання до університету, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

1.4 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем Diallo 

Hadja Hawaou (громадянка Гвінеї, 1995 року народження)  копій 

документів, а саме: 

1. Паспортного документа O00070573, виданого 20.05.2015 р.; 

2. Документи про отриману освіту: диплом Nо 0015082 PV 19235, 

виданий 18.07.2014 Le Ministre de l’Enseignement Pre-Universitaire et 

de l’Education Civique. 

приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на 

отримання базової вищої освіти (здобуття освітнього ступеня 

бакалавра); середній бал його успішності за отриманим освітнім 

рівнем дорівнює C (за шкалою ECTS). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті за 



спеціальністю «Комп’ютерні науки». Комісія встановила, що 

зазначений абітурієнт не володіє мовою навчання на рівні, 

достатньому для засвоєння навчального матеріалу з обраної 

спеціальності, тому потребує проходження мовної підготовки до 

навчання за навчальною програмою підготовчого відділення 

університету. 

Зазначений рівень освіти абітурієнта-іноземця відповідає правилам 

прийому на навчання до університету, і йому може бути видане 

запрошення на навчання встановленого зразка. 

2. СЛУХАЛИ: керівника ННІЗУП Галько С.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Інформацію прийняти до відома 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Допустити РОЩИНУ Алевтину Василівну, відраховану зі складу 

студентів Одеського національного економічного університету за 

невиконання навчального плану (наказ № 184-ос від 01.07.2010 року) 

після третього курсу денної форми навчання напряму підготовки 

6.050100 – «Фінанси» до занять на четвертий курс нормативного 

терміну заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 – 

«Фінанси і кредит» освітнього рівня бакалавра, після ліквідації 

академічної різниці у навчальних планах. 

3.2 Допустити ГАБЧЕНКО Олену Олександрівну, відраховану зі 

складу студентів Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова за власним бажанням (наказ № 768-уч від 

11.08.2014 року) після першого курсу (скороченого терміну) заочної 

форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» до 

занять на другий курс скороченого терміну заочної форми навчання 

за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

4. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Демченко І.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Інформацію прийняти до відома. 

5. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Чебанова А.Б. 



ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 5.1 Інформацію прийняти до відома. 

  

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 
 


