
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 25 серпня  2016р.                     Мелітополь                                         № 34 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 

д.т.н.,професор 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  19 осіб з 26 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., Чаусов С.В., 

Косторной С.В.,  Демченко І. В., Чебанов А.Б., Мушкевич О.І.,  Побігун М.Д.,  

Барибін  О.М., Кондратенко І.О. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Поновлення студента до ТДАТУ на денну та заочну форми 

навчання. 

 2. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

КОСТОРНОГО С.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1 Допустити Бердника Геннадія Ігоровича, відрахованого у 2016 році 

за власним бажанням після закінчення 2-го курсу нормативного 

терміну денної форми навчання Харківського національного 

університету радіоелектроніки за напрямом підготовки «Мікро – та 

наноелектроніка» до занять на 3- й курс нормативного терміну денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та 

електротехнічні системи в агропромисловому комплексі», після 



ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

 1.2 Допустити Махіню Христину Іллівну, відраховану у 2016 році за 

власним бажанням після закінчення 2-го курсу скороченого терміну 

заочної форми навчання Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси 

і кредит» до занять на 3- й курс скороченого терміну до Навчально-

наукового інституту загальноуніверситетської підготовки за напрямом 

6.030508«Фінанси і кредит», після ліквідації академічної різниці у 

навчальних планах. 

 1.3 Допустити Карпенко Максима Анатолійовича, відрахованого у 

2004 році після закінчення 2-го курсу нормативного терміну заочної 

форми навчання Запорізької державної інженерної академії за 

напрямом підготовки 6.090200 «Металургійне обладнання» до занять 

на 2- й курс нормативного терміну до Навчально-наукового інституту 

загальноуніверситетської підготовки  за напрямом 6.100102 «Процеси, 

машини та обладнання агропромислового виробництва», після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

2. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

ЧЕБАНОВ А.Б. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Інформацію прийняти до відома. 

                                

 

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 
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