
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 26 липня  2016р.                     Мелітополь                                         № 28 

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. Рекомендація до зарахування вступників, які вступають на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, у 

2016-2017 навчальному році на денну та форму навчання за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». 

 2. Про скасування заяв вступників. 

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1 Рекомендувати до зарахування вступників, які вступають на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста у 2016-2017 

навчальному році на денну форму за рейтингом на підставі результатів 



фахових вступних випробувань та випробувань з іноземної мови за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»  (список додається). 

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

вступні випробування згідно із розкладом. 

2. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

ЧЕБАНОВА А.Б. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 в зв’язку з допущеною технічною помилкою під час реєстрації у 

ЄДЕБО скасувати заяву за спеціальністю 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка вступника Гілевича О.П. 

 2.2 в зв’язку з допущеною технічною помилкою під час реєстрації у 

ЄДЕБО скасувати заяву за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 

вступника Кружнової Я.А. 

 2.3 в зв’язку з допущеною технічною помилкою під час реєстрації у 

ЄДЕБО скасувати заяви за спеціальностями 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія» вступника 

Ларінової С. С. 

 2.4 в зв’язку з допущеною технічною помилкою під час реєстрації у 

ЄДЕБО скасувати заяви за спеціальностями 075 «Маркетинг», 101 

«Екологія», 051 «Економіка» вступника Куруоглу О.В.  

 2.5 в зв’язку з допущеною технічною помилкою під час реєстрації у 

ЄДЕБО скасувати заяву за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» вступника Каліни П.П. 

 2.6 в зв’язку з допущеною технічною помилкою під час реєстрації у 

ЄДЕБО скасувати заяву за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» вступника Бичиніної Т.М. 

 2.7 в зв’язку з допущеною технічною помилкою під час реєстрації у 

ЄДЕБО скасувати заяву за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» вступника Павленко А.С. 

 2.8 в  зв’язку  з допущеною технічною помилкою під час реєстрації у 

ЄДЕБО скасувати заяви за спеціальностями  075  «Маркетинг»,  072 



«Фінанси,  банківська   справа  та  страхування»,  вступника   

Протвиня А.В. 

 2.9 в зв’язку з допущеною технічною помилкою під час реєстрації у 

ЄДЕБО скасувати заяву за спеціальністю 051 «Економіка» вступника 

Гурінової А.С. 

 2.10 в зв’язку з допущеною технічною помилкою під час реєстрації у 

ЄДЕБО скасувати заяву за спеціальністю 208 «Агроінженерія» 

вступника Каштанова О.Ю. 

                                

 

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 
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