
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 20 липня  2016р.                     Мелітополь                                         № 25 

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:  

Порядок денний: 

 1. Допуск до вступних випробувань осіб, які вступають на навчання 

за освітнім рівнем бакалавра на підставі повної загальної  

середньої освіти і мають на це  право  відповідно до чинних 

Правил прийому. 

 2. Допуск до фахових вступних випробувань осіб що вступають на 

навчання за освітнім рівнем бакалавра на підставі освітньо-

кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст. 

 3. Інструктаж з технічними секретарями Приймальної комісії. 

ві 

1. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

КОСТОРНОГО С.В. про кількість поданих заяв та 

комплектацію особових справ абітурієнтів, що подали 

документи до вступу на навчання за освітнім рівнем 

бакалавра на підставі повної загальної середньої освіти і 

мають право здавати вступні випробування в університеті 



відповідно до чинних Правил прийому. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1 Допустити до вступних випробувань в університет осіб, що мають 

на це право відповідно до чинних правил прийому. Список додається. 

2. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

ДЕМЧЕНКО І. В. про кількість поданих заяв та комплектацію 

особових справ абітурієнтів, що подали документи для 

вступу на навчання за освітнім  рівнем бакалавра на підставі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 допустити до фахових вступних випробувань абітурієнтів, що 

вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавра на підставі ОКР 

«Молодший спеціаліст»  згідно із додатком. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Особливості  перевірки особових справ  та допуску до участі у 

вступних випробуваннях осіб, що  мають на це право відповідно до 

чинних правил прийому та вступають на навчання на основі повної 

загальної середньої освіти, особливості з перевірки особових справ  та 

допуску до участі у фахових вступних випробуваннях осіб, які 

вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавра на базі ОКР 

«молодший спеціаліст» 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 

 



Вступники, які вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавра на 

підставі повної загальної  середньої освіти і мають на це  право  відповідно 

до чинних Правил прийому. 

1 Гуріна Анастасія Андріївна 

2 Кожевніков Микита Васильович 

3 Собакар Вадим Едуардович 

4 Захаров Олександр Сергійович 

5 Шевченко Олександр Олександрович 

6 Голенкова Ганна Юріївна 

7 Клімов Артем Андрійович 

8 Бірюков Андрій Олександрович 

9 Бабакіна Наталія Анатоліївна 

10 Новак Дар'я Сергіївна 

 


