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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

ПРОТОКОЛ  

 19 березня 2021 р.                       Мелітополь                                         № 3 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 

 

Голова приймальної комісії,                       

д-р.техн. наук, професор  

 

         Володимир  КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

         Іван ЧИЖИКОВ  

Присутні:  19 осіб з 23 членів складу приймальної комісії 

Олександр ЛОМЕЙКО, Олександр СКЛЯР, Сергій ГАЛЬКО, Сергій КЮРЧЕВ, Ігор 

НАЗАРЕНКО, Ганна ОРТІНА, Микола АНДРУЩЕНКО, Сергій КОСТОРНОЙ, Іван 

ДЕМЧЕНКО, Андрій ЧЕБАНОВ, Олександр МЕЛЬНИК, Дмитро ДУБИНА, Юлія 

ОПАНАСЕНКО, Віктор НАРАНОВИЧ, Олександр ГЕРЧЕНОВ, Галина ШИШКІНА,  

Надія ШАЦ. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Про формування пропозицій щодо обсягів прийому та випуску фахівців 

за державним замовленням у 2021 році. 

 2. Затвердження програм та завдань для проведення вступних іспитів та 

вступних випробувань у межах вступної кампанії 2021 року. 

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Іван ЧИЖИКОВА  

ВИСТУПИЛИ: декани факультетів Ганна ОРТІНА, Сергій КЮРЧЕВ, Ігор 

НАЗАРЕНКО, керівник ННІ ЗУП Сергій ГАЛЬКО, заступник голови 

приймальної комісії Олександр ЛОМЕЙКО, голова приймальної 

комісії Володимир КЮРЧЕВ 

ВИРІШИЛИ:  

 
1.1 Сформувати пропозиції щодо обсягів прийому та випуску фахівців за 

державним замовленням у 2021 році в межах обговорених значень у 

розрізі спеціальностей та форм навчання. 

1.2 Відповідальному секретареві Івану ЧИЖИКОВУ забезпечити внесення 

обговорених обсягів до Єдиної бази, погодити пропозиції в 

Департаменті освіти і науки Запорізької ОДА та в Запорізькому 

обласному центрі зайнятості, а також завантажити погоджені обсяги до  

Єдиної бази для їх розгляду МОН України. 
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2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Іван ЧИЖИКОВА  

ВИСТУПИЛИ: заступник голови приймальної комісії Олександр ЛОМЕЙКО, голова 

приймальної комісії Володимир КЮРЧЕВ 

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 освітній рівень бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста або вищого за нього 

ступеня/рівня вищої освіти (за спеціальностями); 

 фахових вступних випробувань для вступу на освітній рівень магістра 

(за спеціальностями); 

 вступного іспиту з іноземної мови для вступу на освітній рівень 

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). 

 

 

Голова приймальної комісії,  

д-р. техн. наук., професор 

 

Володимир КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

Іван ЧИЖИКОВ 

 


