
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 31 жовтня  2016р.                     Мелітополь                           № 1 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 

д.т.н.,професор 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  23 особи з 25 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., Косторной С.В., Демченко І. В., 

Чебанов А.Б., Мушкевич О.І., Побігун М.Д., Наранович В.А., Коноваленко О.А., 

Іванов Г.І., Шкіндер  В.С., Шишкіна Г.В.,  Барибін  О.М., Касярум С.О., 

Кондратенко І.О. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Допуск до участі у конкурсі осіб, які вступають на навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. 

 2. Допуск до участі у конкурсі осіб, які здобули базову або повну 

вищу освіту і вступають до університету для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання за іншою 

спеціальністю. 

 3. Інструктаж з технічними секретарями Приймальної комісії. 

 

1. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

КОСТОРНОГО С.В. про кількість поданих заяв та 

комплектацію особових справ вступників, які подали 

документи для здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної 

форми навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста. 



ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1 Допустити до участі у конкурсі осіб, які вступають на навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Список вступників додається. 

2. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

ДЕМЧЕНКО І. В. про кількість поданих заяв та комплектацію 

особових справ вступників, які здобули базову або повну 

вищу освіту і вступають до університету для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання за 

іншою спеціальністю. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Допустити до участі у конкурсі осіб, які здобули базову або повну 

вищу освіту і вступають до університету для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання за іншою спеціальністю. 

Список вступників додається. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Особливості перевірки особових справ та допуску до участі у 

конкурсі осіб, які вступають на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, а також здобутого 

базового або повного рівня вищої освіти та особливості організації і 

проведення фахових вступних випробувань довести до технічного 

складу приймальної комісії. 

 

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 



 


