
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 24 липня  2019 р.                     Мелітополь                                         № 10 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії,                      

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  18 осіб з 23 членів складу приймальної комісії 

Ломейко О.П., Галько С.В., Кюрчев С.В.,  Назаренко І.П., Вершков О.О.,   

Іванова І.Є., Карман С.В., 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:  

Порядок денний: 

 1. Допуск до вступних випробувань вступників освітнього ступеня 

магістра на основі освітнього ступеня бакалавра на спеціальності, 

що не передбачають складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови (вступ за спорідненими спеціальностями). 

 2. Допуск до вступних випробувань вступників освітнього ступеня 

магістра на основі освітнього ступеня магістра (ОКР спеціаліста) 

на спеціальності, що передбачають складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови (вступ за іншими спеціальностями). 

 3. Допуск до вступних випробувань вступників освітнього ступеня 

магістра на основі освітнього ступеня бакалавра/магістра (ОКР 

спеціаліста) на спеціальності, що не передбачають складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступ за іншими 

спеціальностями). 

 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  



 

 1.1 Допустити до вступних випробувань вступників освітнього ступеня 

магістра на основі освітнього ступеня бакалавра на спеціальності, що 

не передбачають складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови (вступ за спорідненими спеціальностями) згідно додатку. 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Відповідно до пункту 8 § 4 розділу ІІІ Правил прийому на навчання 

до ТДАТУ у 2019 році допустити за результатами проходження 

додаткового вступного випробування у формі фахової співбесіди 

вступників освітнього ступеня магістра на основі ступеня магістра (ОКР 

спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю до участі у вступних 

випробуваннях на спеціальності, що передбачають складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови (вступ за іншими спеціальностями).  

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Відповідно до пункту 8 § 4 розділу ІІІ Правил прийому на навчання 

до ТДАТУ у 2019 році допустити за результатами проходження 

додаткового вступного випробування у формі фахової співбесіди 

вступників освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра/ 

магістра (ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю до участі 

у вступних випробуваннях на спеціальності, що не передбачають 

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступ за іншими 

спеціальностями). 

  

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


