
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 7 жовтня  2016р.                     Мелітополь                                         № 38 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 

д.т.н.,професор 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  20 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.,  

Коноваленко  О.А., Барибін  О.М., Кондратенко І.О. 

Запрошені: начальник відділу міжнародних зв’язків Фурман І. А. 

Порядок денний: 

 1. Інформація про підготовку та проведення Дня відкритих дверей. 

 2. Поновлення студента до ТДАТУ на заочну форму навчання. 

 3. Про відповідність абітурієнта-іноземця Бородовскі (Агапов) 

Олександра Федоровича (громадянин Ізраїлю, 1970 року 

народження) 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. 

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 



 1.1 Інформацію прийняти до відома. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Допустити Рязанову Тетяну Юріївну, відраховану у 2012 році після 

закінчення другого курсу скороченого терміну заочної форми 

навчання Луцького національного технічного університету за 

напрямом підготовки «Облік і аудит» до занять на 2- й курс 

скороченого терміну до Навчально-наукового інституту 

загальноуніверситетської підготовки за напрямом  підготовки 

6.030509 «Облік і аудит», після ліквідації академічної різниці у 

навчальних планах. 

3. СЛУХАЛИ: начальник відділу міжнародних зв’язків ФУРМАНА І. А.  

ВИСТУПИЛИ:  

 На підставі розгляду наданих абітурієнтом-іноземцем Бородовскі 

(Агапов) Олександр Федорович (громадянин Ізраїлю, 1970 року 

народження)  копій документів, а саме: 

1. Паспортного документа ISR 30178831, виданого 17.02.2014 р.; 

2. Документи про отриману освіту: атестат серія Р № 938998 

виданий середньою школою №53 м. Кривого Рогу Дніпропетровської 

області 15 червня 1988  року. 

3. Свідоцтва про укладення шлюбу IV-КИ № 333038 від 11 травня 

1991 року. 

Приймальною комісією встановлено, що отриманий зазначеним 

абітурієнтом-іноземцем рівень освіти дає йому академічне право на 

отримання базової вищої освіти; середній бал його успішності за 

отриманим освітнім рівнем дорівнює 4 бали (за 5-ти бальною 

системою). 

За результатами проведеної з абітурієнтом співбесіди  комісія 

пересвідчилась у його вмотивованості щодо отримання освіти у 



Таврійському державному агротехнологічному університеті за 

спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». Комісія встановила, що зазначений абітурієнт 

володіє мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння 

навчального матеріалу з обраної спеціальності. 

Зазначений абітурієнт-іноземець відповідає умовам прийому на 

навчання, і йому може бути видане запрошення на навчання 

встановленого зразка. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Зазначений абітурієнт-іноземець відповідає умовам прийому на 

навчання, і йому може бути видане запрошення на навчання 

встановленого зразка. 

                                

 

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


