
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 7 квітня 2016р.                     Мелітополь                                         № 10 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 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.  

Кашкарьов А.О., Бондарь А.М., Косторной С.В., Демченко І. В., Побігун М.Д.,  

Наранович  В.А., Коноваленко О.А.,Іванов Г.І., Шкіндер В.С.  Шишкіна Г.В., 

Федоров І.С., Барибін О.М., Касярум С.О., Жмак І.О. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Поновлення студента до ТДАТУ на заочну форму навчання. 

 2. Зміни у складі приймальної комісії. 

 3. Розгляд та затвердження розподілу функціональних обов’язків 

між членами Приймальної комісії. 

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1. БЄЛІК Оксану Вікторівну, відраховану за власним бажанням у 

2016 році після закінчення 1-ого семестру 3-ого курсу повного терміну 

навчання заочної форми Державного вищого навчального закладу 

«Херсонський державний аграрний університет» за напрямом 

підготовки «Агрономія», допустити до занять на 2-гу сесію 3-ого 

курсу нормативного терміну заочної форми навчання Навчально - 

наукового інституту загально університетської підготовки за 



напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія», після ліквідації 

академічної різниці. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1. У зв’язку з особистими обставинами вивести зі складу 

Приймальної комісії: Кашкарьова Антона Олександровича – доцента 

кафедри електроенергетика і автоматизації; Бондаря Андрія 

Миколайовича – старшого викладача кафедри технічного сервісу в 

АПК. 

2.2. Ввести до складу Приймальної комісії Чебанова Андрія 

Борисовича – старшого викладача кафедри електроенергетики і 

автоматизації; Мушкевича Олега Ігоровича – асистента кафедри 

технічного сервісу в АПК. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 3.1 Затвердити наступний розподіл функціональних обов’язків між 

членами Приймальної комісії: 

- заступник відповідального секретаря Косторной С.В. – 

відповідальний за обробку даних Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти і відповідальний за прийняття та розгляд електронних 

заяв та функціонування локальної бази даних прийому документів; 

- заступник відповідального секретаря Чебанов А.Б. – відповідальний 

за вступ на заочну форму навчання за всіма освітніми ступенями та 

освітньо – кваліфікаційними рівнями; 

- заступник відповідального секретаря Мушкевич О.І. – 

відповідальний за вступ на навчання за освітній ступень бакалавр, 

магістр та за освітньо – кваліфікаційний рівень спеціаліст денної 

форми навчання; 



- заступник відповідального секретаря Демченко І.В. – відповідальний 

за оперативне доведення інформації абітурієнтам засобами наочної 

агітації та на веб-сайті університету; 

- старший технічний секретар Спірінцева О.П. – відповідальна за 

переведення та поновлення до ТДАТУ з інших навчальних закладів; 

- старші технічні секретарі факультету – відповідальні за консультації 

абітурієнтів і батьків щодо професійних особливостей спеціальностей, 

а також відповідальний за первинну перевірку документів осіб 

пільгових категорій та контроль за ведення особових справ 

технічними секретарями; 

- технічні секретарі за спеціальністю – відповідальні за прийом 

документів , оформлення та ведення особових справ. 

 

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


