
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 25 липня  2019 р.                     Мелітополь                                         № 11 

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 участі у конкурсі вступників освітнього ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста або вищого за 

нього ступеня/рівня вищої освіти. 

 2. Допуск до участі у вступних випробуваннях вступників освітнього 

ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста або 

вищого за нього ступеня/рівня вищої освіти, у яких відсутній 

додаток до документу про освіту. 

 3. Розгляд листів. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого 

за нього рівня/ступеня вищої освіти на перший (скорочений) та 

третій (нормативний) курс (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

денною формою здобуття освіти згідно додатка. 

1.2 Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого 



 

за нього рівня/ступеня вищої освіти на перший (скорочений) та 

третій (нормативний) курс (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

заочною формою здобуття освіти згідно додатка. 

2. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

КОСТОРНОГО С.В. 

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії ЧИЖИКОВ І.О. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Відповідно пункту 14 §4 розділу ІІІ Правил прийому на навчання до 

ТДАТУ у 2019 році допустити до участі у конкурсі вступників 

освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або 

вищого за нього ступеня/рівня вищої освіти, у яких з об’єктивних 

причин відсутній додаток до документа про освіту. Перелік осіб згідно 

додатка.  

3. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

КОСТОРНОГО С.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Інформацію прийняти до відома. 

  

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


