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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: керівник відділу профорієнтації та довузівської підготовки 

Циновська Т.Т. 

Порядок денний: 

 1. Зарахування вступників на навчання студентами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2018-2019 навчальний 

рік за денною та заочною формами навчання на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних/юридичних осіб. 

 2. Зарахування вступників на навчання студентами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на 2018-2019 навчальний рік 

за денною та заочною формами навчання на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних/юридичних осіб. 

 3. Розгляд листів. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ: 

          1.1 Зарахувати вступників на основі повної загальної середньої освіти 

студентами першого курсу першого (бакаврського) рівня вищої 

освіти за денною та заочною формами навчання на місця що 

фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб згідно наказу 

(копія наказу додається). 

1.2 Зарахувати вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 



молодшого спеціаліста або вищого за нього ступеня/рівня вищої 

освіти студентами першого курсу (скороченого терміну навчання) 

за денною та заочною формами навчання на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб згідно наказу 

(копія наказу додається). 

1.3 Зарахувати вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста або вищого за нього ступеня/рівня вищої 

освіти студентами другого курсу (нормативного терміну 

навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої за денною та 

заочною формами навчання на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб згідно наказу (копія наказу 

додається). 

1.4 Зарахувати вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста або вищого за нього ступеня/рівня вищої 

освіти студентами трєтього курсу (нормативного терміну 

навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за денною 

та заочною формами навчання на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб згідно наказу (копія наказу 

додається). 

1.5 Зарахувати студентами другого курсу (нормативного терміну 

навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої вступників, які 

не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра за 

іншою спеціальністю і формою навчання на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб згідно наказу 

(копія наказу додається). 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Зарахувати вступників на основі освітнього ступеня бакалавра, 

магістра (ОКР спеціаліста) студентами першого курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання 

на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 

згідно наказу (копія наказу додається).  

3. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Демченко І.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Інформацію прийняти до відома. 

 

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 



 


