
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 26 липня  2019 р.                     Мелітополь                                         № 12 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії,                      

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  19 осіб з 23 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., 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. Рекомендація до зарахування на місця державного замовлення 

вступників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти.  

 2. Рекомендація до зарахування на місця державного замовлення 

вступників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі 

ОКР молодшого спеціаліста. 

 3. Затвердження значення мінімального бала, який дозволив отримати 

рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення 

(прохідного бала) на спеціальностях першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти вступникам ТДАТУ на основі повної загальної 

середньої освіти у 201у році. 

 4. Затвердження значення спеціального прохідного балу на 

спеціальностях першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для 

здійснення переведення на вакантні місця державного замовлення 

вступників на основі повної загальної середньої освіти. 

 5. Коригування термінів навчання на конкурсних пропозиціях 

скороченого терміну навчання відповідно до стандартів вищої 

освіти. 

 

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



 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Рекомендувати до зарахування за державним замовленням 

вступників на основі повної загальної середньої освіти здобувачами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно додатку. Копія 

додатку додається.  

1.2 Рекомендувати до зарахування за рахунок коштів 

фізичних/юридичних осіб вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, що подали заяви на небюдженті конкурсні пропозиції 

здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно 

додатку. Копія додатку додається.  

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Рекомендувати до зарахування вступників на основі ОКР молодшого 

спеціаліста здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

державним замовленням згідно додатку. Копія додатку додається. 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Затвердити значення мінімального бала, який дозволив отримати 

рекомендацію до зарахування на місця за адресним розміщенням 

державного замовлення (прохідного бала) на освітніх програмах 

спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступникам 

ТДАТУ на основі повної загальної середньої освіти у 2019 році згідно 

додатка.  

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Для здійснення переведення на вакантні місця державного 

замовлення вступників на основі повної загальної середньої освіти 

зазначених у абзаці п’ятому пункту 3 роздулу XII Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти у 2019 році затвердити спеціальний 

прохідний бал на спеціальностях першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти на значенні 101 балу. 

5. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії КЮРЧЕВА В. М. 

ВИСТУПИЛИ: перший проректор СКЛЯР О.Г,, проректор з НПР ЛОМЕЙКО О.П., 



 

декани КЮРЧЕВ С.В., ІВАНОВА І.Є., КАРМАН С.В.,  

відповідальний секретар ЧИЖИКОВ І.О. 

ВИРІШИЛИ:  

 5.1 Відповідно затверджених у 2018-2019 роках низки стандартів вищої 

освіти на спеціальностях першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

які набрали чинності до офіційного оприлюднення Умов прийому до 

закладів вищої освіти у 2019 році і вступили в дію з 2018-2019 

навчального року, зокрема таких спеціальностей ТДАТУ: 

201 «Агрономія» (наказ МОН № 1339 від 05.12.2018 р.),  

208 «Агроінженерія» (наказ МОН № 1340 від 05.12.2018 р.), 

281 «Публічне управління та адміністрування» (наказ МОН № 1172 

від 29.10.2018 р.)  

з урахуванням листа МОН України №3/771-19 від 26.07.2019 року з 

метою забезпечення відповідності вимог стандартів щодо 

максимального обсягу кредитів ЄКТС, які можна визнати та 

перезарахувати в межах попередньої освітньої програми молодшого 

спеціаліста необхідно збільшити терміни навчання у конкурсних 

пропозиціях денної форми здобуття освіти (скорочений термін навчання) 

зазначених спеціальностей до 3 (трьох) років. 

5.2 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. невідкладно                         

(до 18.00 год 30.07.2019 року) забезпечити внесення відповідних змін у 

конкурсних пропозиціях у ЄДЕБО і здійснити зарахування здобувачів 

освіти на кореговані терміни навчання.  

  

  

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


