
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 08 листопада  2017р.                     Мелітополь                         № 33 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 

д.т.н.,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., 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 О.В., Шишкіна Г.В.,            

Гончаров К.Д. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Перерозподіл ліцензії на провадження освітньої діяльності між 

денною та заочною формами навчання при здійсненні 

зарахування здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) 

освітнім рівнем у  2017 році (остаточний). 

 2. Рекомендація до зарахування на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб вступників освітнього рівня 

бакалавра заочної форми навчання. 

 3. Рекомендація до зарахування на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб вступників освітнього рівня 

магістра заочної форми навчання. 

 4.  Поновлення студента до ТДАТУ на заочну форму навчання. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В.М. 



ВИРІШИЛИ:  

 1.1 За результатами другого етапу вступної кампанії 2017 року 

перерозподілити ліцензію на провадження освітньої діяльності між 

денною та заочною формами навчання при здійсненні зарахування 

здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) освітнім рівнем у 

межах кожної спеціальності (остаточно) згідно переліку (перелік 

додається). 

1.2 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. подати до 

затвердження Вченою радою університету перерозподілені ліцензійні 

обсяги у межах чинної ліцензії. 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В.М. 

ВИРІШИЛИ: 

 2.1  Рекомендувати до зарахування на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб вступників освітнього рівня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти заочної 

форми навчання згідно списку рекомендованих. 

2.2  Рекомендувати до зарахування на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб вступників освітнього рівня 

бакалавра на основі здобутого освітнього (освітньо-

кваліфікаційного рівня) заочної форми навчання згідно списку 

рекомендованих. 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В.М. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Рекомендувати до зарахування на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб вступників освітнього рівня 

магістра заочної форми навчання згідно списку рекомендованих. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Допустити ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Костянтина Сергійовича, 

відрахованого зі складу студентів Запорізького національного 

технічного університету за невиконання навчального плану та 



порушення умов контракту (наказ № 426-С від 07.10.2013 року) 

після першого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

6.090210 – «Двигуни внутрішнього згорання» до занять на другий 

курс нормативного терміну заочної форми навчання за 

спеціальністю 208 – «Агроінженерія» освітнього рівня бакалавра, 

після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


