
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 09 листопада  2018р.                     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:  20 осіб з 24 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., Косторной С.В.,  

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

Герченов О.В., Шишкіна Г.В., Гончаров К.Д. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Допуск до участі у конкурсному відборі вступників освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі повної 

загальної середньої освіти. 

 2. Допуск до участі у конкурсному відборі вступників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста або вищого за нього рівня вищої освіти. 

 3. Допуск до участі у конкурсному відборі вступників другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

навчання. 

 

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

ВИСТУПИЛИ:  

 1.1 Затвердити значення середнього балу додатка до атестату та 

допустити до участі у конкурсному відборі вступників 

освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі 

повної загальної середньої освіти згідно додатка 1. 

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



ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Допустити до участі у конкурсному відборі вступників на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або вищого 

за нього рівня/ступеня вищої освіти на перший (скорочений) та 

другий (трєтій) курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

заочної форми навчання згідно додатка 2. 

2.2 Встановити наступним вступникам середній бал додатка до 

документа про здобутий освітній ступінь на рівні 3,0 балів (60 балів 

за 100 бальною шкалою), як вступникам у яких з обєктивних причин 

відсутній додаток до документу про освіту: 

 Пилипенко Валентина Олександрівна (№ справи ЗК-ОіО-9); 

 Тарасова Маргарита Вікторівна (№ справи ЗК-ОіО-3); 

 Борт Кирило Олександрович (№ справи ЗК-АІ-30). 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Допустити до участі у конкурсному відборі вступників другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання 

згідно додатка 3. 
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