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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. Про допуск до участі в конкурсі осіб, які вступають на навчання 

за освітнім рівнем бакалавра денної та заочної форми навчання. 

 2. Про допуск до участі в конкурсі осіб, які здобули базову або 

повну вищу освіту, для здобуття  освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр за іншим напрямом підготовки у межах вакантних 

місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому. 

 3. Про скасування заяв вступників. 

 

1. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

КОСТОРНОГО С.В. про кількість поданих заяв, результати 

вступних випробувань та комплектацію особових справ 

абітурієнтів, що подали документи для вступу на навчання за 

освітнім  рівнем бакалавра денної та заочної форми навчання. 



ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1 Допустити до участі в конкурсі вступників, які вступають на 

денну та заочну форми навчання за освітнім рівнем бакалавра згідно 

із додатками. (список додається) 

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

вступні випробування згідно із розкладом. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, які здобули базову або 

повну вищу освіту і мають право для здобуття  освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр за іншим напрямом підготовки у 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил 

прийому. (список додається) 

3. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

ЧЕБАНОВА А.Б. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

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

ЄДЕБО скасувати заяву за спеціальністю 071 Облік і оподаткування  

вступника Боровик Т.В. 
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