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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

 10 листопада 2020 р.                       Мелітополь                                         № 27 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 

 

Заступник голови Приймальної комісії,                       

доцент  

 

         Олександр ЛОМЕЙКО 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

         Іван ЧИЖИКОВ  

Присутні:  18 осіб з 24 членів складу приймальної комісії 

Олександр СКЛЯР, Сергій ГАЛЬКО, Сергій КЮРЧЕВ, Ігор НАЗАРЕНКО, Ірина ІВАНОВА, 

Микола АНДРУЩЕНКО, Сергій КОСТОРНОЙ, Іван ДЕМЧЕНКО, Андрій ЧЕБАНОВ, 

Олександр МЕЛЬНИК, Віктор НАРАНОВИЧ, Олександр ГЕРЧЕНОВ, Галина 

ШИШКІНА,  Надія ШАЦ. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Надання рекомендацій до зарахування вступників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої 

освіти заочної формою навчання на місця за кошти фізичних/юридичних 

осіб.  

 2. Надання рекомендацій до зарахування вступників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на основі ОКР молодшого 

спеціаліста або вищого за нього ступеня/рівня вищої освіти заочної 

форми навчання на місця за кошти фізичних/юридичних осіб. 

 3. Надання рекомендацій до зарахування вступників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, які не менш одного року здобувають 

освітній ступінь бакалавра, виконують у повному обсязі індивідуальний 

начальний план і вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю на місця за кошти фізичних/юридичних осіб. 

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 
1.1 Рекомендувати до зарахування за рахунок коштів фізичних/юридичних 

осіб вступників на основі повної загальної середньої освіти здобувачами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно списків 
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рекомендованих. 

  

  

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Рекомендувати до зарахування вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього 

рівня/ступеня вищої освіти на другий курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за заочною формою здобуття освіти за кошти 

фізичних/юридичних осіб згідно списку рекомендованих. 

2.2  Рекомендувати до зарахування вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього 

рівня/ступеня вищої освіти на третій курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за заочною формою здобуття освіти за кошти 

фізичних/юридичних осіб згідно списку рекомендованих. 

2.3 Рекомендувати до зарахування вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого за нього 

рівня/ступеня вищої освіти на перший (скорочений) курс першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за заочною формою здобуття освіти 

за кошти фізичних/юридичних осіб згідно списку рекомендованих. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Івана ЧИЖИКОВА 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Рекомендувати до зарахування на другий курс першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за заочною формою здобуття освіти вступників, які не 

менш одного року здобувають освітній ступінь бакалавра, виконують у 

повному обсязі індивідуальний начальний план і вступають для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю згідно списку 

рекомендованих. 

Заступник голови приймальної комісії,  

доцент 

 

Олександр ЛОМЕЙКО 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

Іван ЧИЖИКОВ 

 


