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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

 13 лютого  2020 р.                     Мелітополь                                         № 3 

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 ТДАТУ Єфіменко Л.М. 

завідувачка кафедри суспільно-гуманітарних наук Максимець О.М. 

Порядок денний: 

 1. Про надання рекомендацій до зарахування на підготовче 

відділення університету для проходження мовленнєвої 

підготовки вступникам-іноземцям. 

 2. Затвердження програм та завдань для проведення вступних 

іспитів та вступних випробувань у межах вступної кампанії 2020 

року. 

 3. Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувача вищої освіти. 

 4. Внесення змін до Правил прийому навчання до ТДАТУ у 2020 

році. 

 5. Затвердження графіку проведення вступних іспитів для 

вступників освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти за державним замовленням у 2020 

році. 

 

 

6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії КЮРЧЕВ В.М. 

ВИСТУПИЛИ: начальниця відділу міжнародних зв’язків ТДАТУ                    
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Єфіменко Л.М., завідувачка кафедри СГН Максимець О.М. 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1. На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Tufail Babar, 

21.09.1994 р.н.  Пакистан, копій документів, а саме: 

1.Паспортного документа BR7595381, виданого 04.01.2013р.; 

2.Документів про отриману освіту: сертифікат про отриману 

освіту Nо 024278 E, Пакистан, виданий 23.11.2018р.;  

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 3,0 (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 На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем Asif Waleed 

Bin, 05.11.2002 р.н.  Пакистан, копій документів, а саме: 

 1.Паспортного документа  GL1885281, виданого 27.09.2019р.; 

2.Документів про отриману освіту: сертифікат про отриману 

освіту NO. BBS 958160, Пакистан, виданий 08.11.2017р.;  

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. 

1.3 На підставі розгляду наданих вступником-іноземцем                      

Ali Muhammad Nadir, 08.05.1994 р.н. Пакистан, копій документів, а 

саме: 

 1.Паспортного документа  TL1819651, виданого 27.01.2017р.; 

2.Документів про отриману освіту: сертифікат про отриману 

освіту No. SSC. 224220, Пакистан, виданий 01.08.2009р.;  

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 
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достатньому для засвоєння навчального матеріалу рівні і потребує 

проходження мовленнєвої підготовки за навчальною програмою 

підготовчого відділення. 

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

ВИСТУПИЛИ: заступник голови приймальної комісії Ломейко О.П., голова 

приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Затвердити програми  

 вступних іспитів з конкурсних предметів для вступу на освітній 

рівень бакалавра на основі ПЗСО;  

 проведення співбесід для вступу на освітній рівень бакалавра на 

основі ПЗСО; 

 фахових вступних випробувань для вступу на ОР бакалавра на 

основі ОКР молодшого спеціаліста або вищого за нього 

ступеня/рівня вищої освіти (за спеціальностями); 

 фахових вступних випробувань для вступу на ОР магістра (за 

спеціальностями); 

 вступного іспиту з іноземної мови для вступу на ОР магістра (за 

спеціальностями); 

 проведення фахових співбесід для вступу на ОР магістра (за 

спеціальностями). 

2.2 Затвердити матеріали (комплексні тестові завдання) для 

проведення  

 вступних іспитів (за конкурсними предметами); 

 фахових вступних випробувань (за спеціальностями);  

 іспиту з іноземної мови (за мовами – англійська, німецька, 

французька). 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Допустити ЗАМУРУЄВУ Світлану Володимирівну, відраховану зі 

складу студентів Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій за власним бажанням (наказ № 06.2-1-1 від 10.01.2020 

року) з четвертого курсу заочної форми навчання спеціальності 

6.030508 – «Фінанси і кредит» до занять на третій курс нормативного 

терміну заочної форми навчання за спеціальністю 072 – «Фінанси, 

банківська справа та страхування» освітнього рівня бакалавра, після 

ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

  

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

ВИСТУПИЛИ: заступник голови приймальної комісії ЛОМЕЙКО О.П., 

голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В.М. 

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Внести зміни до Правил прийому на навчання до Таврійського 
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державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

у частині термінів проведення додаткової сесії вступної кампанії на 

заочну форму здобуття освіти навесні 2020 року згідно додатку 1. 

4.2 Відповідальному секретареві ЧИЖИКОВУ І.О. підготувати 

Правили прийому у редакції зі змінами до затвердження Вченою 

радою Університету. 

  

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Затвердити графік проведення вступних іспитів для вступників 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти за державним замовленням у межах вступної кампанії                        

2020 року у два потоки (графік додається). 

4.2 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. надіслати графіки 

проведення іспитів до Міністерства освіти і науки України для 

моніторингового огляду у термін до 15.03.2020 року. 

  

6. 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 

 


