
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

16 грудня  2019 р.                 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:  17 осіб з 24 членів складу приймальної комісії 

Ломейко О.П., Скляр О.Г., Галько С.В., Кюрчев С.В.,  Назаренко І.П., Іванова І.Є., 

Андрущенко М.В., Косторной С.В.,  Демченко І. В., Чебанов А.Б., Мельник О.В., 

Наранович В.А., Герченов О.В., Шишкіна Г.В., Шац Н.О. 

Запрошені: Начальниця відділу міжнародних зв’язків Єфіменко Л.М., 

завідувачка кафедри суспільно-гуманітарних наук Максимець О.М. 

Порядок денний: 

 1. Надання рекомендацій вступнику – іноземцю до зарахування на 

підготовче відділення університету для проходження 

мовленнєвої підготовки. 

 2. Обговорення проекту правил прийому на навчання до ТДАТУ      

у 2020 році. 

 3. Обговорення проектів положень про підрозділи приймальної 

комісії ТДАТУ. 

 4. Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувача вищої освіти. 

 5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Начальницю відділу міжнародних зв’язків ЄФІМЕНКО Л.М., 

завідувачку кафедри суспільно-гуманітарних наук             

МАКСИМЕЦЬ О.М. 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В.М., відповідальний 

секретар приймальної комісії ЧИЖИКОВ І.О.  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Butt 

Muhammad/Батт Мухаммад, Пакістан, 18.04.1981 р.н. копій 



 

документів, а саме:  

1. Паспортного документа BL3496222, виданого 04.01.2013р.; 

2. Посвідки на тимчасове проживання в Україні TP 154433, видана 

29.04.2016р.; 

3. Документу про отриману освіту: сертифікат про отриману 

освіту номер 075447, Пакистан, виданий 30.08.2002 р.;  

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

вступником-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право 

вступити на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра; середній бал його успішності за 

отриманим освітнім рівнем дорівнює 4,0 (за 5-тибальною шкалою).  

За результатами проведеної із вступником співбесіди комісією 

встановлено, що вступник не володіє української мовою на 

достатньому для засвоєння навчального матеріалу рівні і потребує 

проходження мовленнєвої підготовки за навчальною програмою 

підготовчого відділення. 

1.2 Рекомендувати вступника-іноземця Батт Мухаммад до 

зарахування на підготовче відділення університету для проходження 

мовленнєвої підготовки. 

  

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В.М 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження Вченю 

радою університету Правила прийому на навчання до ТДАТУ в          

2020 році.  

 2.2 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. після затвердження 

Вченою радою забезпечити розміщення Правил прийому на сторінці 

приймальної комісії офіційного сайту ТДАТУ та завантажити 

документ до Єдиної бази з питань освіти. 

  

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В.М, заступник голови 

приймальної комісії ЛОМЕЙКО О.П. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1. Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження Вченю 

радою ТДАТУ Положення про Приймальну комісію ТДАТУ.  

3.2. Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження Вченю 

радою ТДАТУ Положення про Атестаційні комісії ТДАТУ.  



 

3.3. Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження Вченю 

радою ТДАТУ Положення про Предметні комісії ТДАТУ.  

3.4. Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження Вченю 

радою ТДАТУ Положення про проведення співбесід в ТДАТУ. 

3.5. Погодити у наведеній редакції та подати до затвердження Вченю 

радою ТДАТУ Положення про проведення фахової співбесіди в ТДАТУ. 

  

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Допустити САПАЛЬОВА Максима Сергійовича, відрахованого зі 

складу студентів Національного університету «Запорізька 

політехніка» за невиконання навчального плану (наказ № 245-С від 

15.07.2015 року) з другого курсу денної форми навчання 

спеціальності 6.070101 – «Транспортні технології» до занять на 

другий курс нормативного терміну заочної форми навчання за 

спеціальністю 201 – «Агрономія» освітнього рівня бакалавра, після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

  

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 5.1 Інформацію прийняти до відома. 

  

  

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 
 

 

  


