
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

16 липня  2016р.                     Мелітополь                                         № 23 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, 

д.т.н.,професор 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  23 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:  

Порядок денний: 

 1. Рекомендація до зарахування вступників, які вступають на 

навчання за освітнім рівнем магістра у 2016-2017 

навчальному році на денну і заочну форми навчання . 

 2. Допуск до фахових вступних випробувань осіб що, вступають на 

навчання за ОКР спеціаліста денної та заочної форм навчання. 

 3. Інструктаж з старшими технічними секретарями факультетів та 

технічними секретарями приймальної комісії. 

 4. Різне. 

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1 рекомендувати до зарахування вступників, які вступають на 

навчання за освітнім рівнем магістра у 2016-2017 навчальному році 



на денну і заочну форми навчання  на підставі результатів фахових 

вступних випробувань та вступного випробування з іноземної мови. 

Рейтинговий список додається. 

 1.2  Не допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, які не з’явились на 

вступні випробування згідно із розкладом. 

2. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря  приймальної комісії 

МУШКЕВИЧА О.І. про кількість поданих заяв та 

комплектацію особових справ вступників, що подали 

документи для вступу на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста. 

ВИСТУПИЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ЧИЖИКОВ І.О. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 допустити до фахових вступних випробувань абітурієнтів, що 

вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

денної та заочної форм навчання згідно із додатком. Список додається. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 порядок та особливості перевірки особових справ  та допуску до 

участі у фахових вступних випробуваннях осіб, що вступають на 

навчання за ОКР «Спеціаліст», порядок організації та проведення 

фахових вступних випробувань прийняти до відома. 

4. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря  приймальної комісії 

КОСТОРНОГО С.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Інформацію прийняти до відома. 

                                

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


