
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 15 липня 2016р.                     Мелітополь                                         № 22 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 

д.т.н.,професор 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  22 осіб з 26 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., Чаусов 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.,   

Федоров І.С., Барибін  О.М., Касярум С.О., Кондратенко І.О. 

Запрошені: Кальченко С.В. – доцент кафедри економічної теорії, член 

апеляційної фахової комісії. 

Порядок денний: 

 1. Розгляд та затвердження рішення апеляційної комісії. 

 2. Про рекомендацію вступника освітнього ступеня магістра на 

основі диплома бакалавра отриманого за неспорідненою 

спеціальністю бути рекомендованим до зарахування за 

державним замовленням. 

 

1. СЛУХАЛИ: голову апеляційної комісії Скляра О.Г., про результати 

розгляду апеляційної скарги фахового вступного 

випробування вступника Сокола Д.Г. на навчання за освітнім 

рівнем магістра на базі ОКР бакалавра денної форми навчання  

за спеціальністю 075 «Маркетинг» 

ВИСТУПИЛИ: Кальченко С.В. – доцент кафедри економічної теорії, член 

апеляційної фахової комісії 

ВИРІШИЛИ: 



 1.1 На підставі рішення апеляційної комісії (протокол апеляційної 

комісії №3 від 15.07.2016р.) внести до Єдиної державної електронної 

бази  змінений  бал фахового вступного випробування вступника 

Сокола Д.Г. 

 1.2 На підставі  внесених змін до ЄДЕБО оприлюднити оновлений  

список результатів вступного випробування з іноземної мови на 

інформаційному стенді університету. (Копія додається) 

 1.3 Внести до відомості фахового вступного № М-МАРК-фах1 (Форма 

№ Н-1.06), аркуша результатів вступних випробувань № М-МАРК-18 

(Форма № Н-1.04), письмової роботи (Форма № Н-1.08, частина 1; 

Форма № Н-1.08, частина) корегованний бал фахового вступного 

випробування вступника Сокола О.Г. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 З метою заповнення доведеного університету місць державного 

замовлення освітнього ступеня магістра спеціальності 051 

«Економіка» заочної форми навчання, відповідно до пункту 6 розділу 

3 Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році 

(враховуючи однаковий нормативний термін навчання для 

споріднених та неспоріднених спеціальностей) рекомендувати 

вступника Кірсанова Володимира Сергійовича (конкурсний бал – 486), 

який вступає на навчання на основі диплома бакалавра, отриманого за 

неспорідненою спеціальністю до зарахування за державним 

замовленням спеціальності 051 «Економіка» освітнього ступеня 

магістра заочної форми навчання. 
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Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


