
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 02 серпняя  2018 р.                     Мелітополь                                         № 16 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 

д.т.н.,професор 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  20 осіб з 24 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., Побігун М.Д., Наранович В.А., Коноваленко  О.А., 

Герченов О.В., Шишкіна Г.В., Гончаров К.Д. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. 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 2018 році. 

 2. 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. 

 3. Поновлення на навчання до ТДАТУ здобувача вищої освіти. 

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

 1.1 Затвердити значення мінімального бала, який дозволив отримати 

рекомендацію до зарахування на місця за адресним розміщенням 

державного замовлення (прохідного бала) на спеціальностях 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступникам ТДАТУ 



на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році згідно 

додатка 1.  

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 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 2018 році затвердити спеціальний 

прохідний бал на спеціальностях першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти на значенні 101 балу. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Допустити АКУЛОВА Данила Олександровича, відрахованого зі 

складу студентів Запорізького національного університету за власним 

бажанням (наказ № 989 - С від 20.07.2018 року) після першого курсу 

денної форми навчання спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» до 

занять на другий курс нормативного терміну денної форми навчання 

за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» освітнього рівня 

бакалавра, після ліквідації академічної різниці у навчальних планах. 

  

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


