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Присутні:  22 особи з 25 членів складу приймальної комісії 

Скляр О. Г.,  Ломейко О.П., Кюрчев С.В.,  Назаренко І.П.,   Вершков О.О.,   

Іванова І.Є., Карман С.В., Галько С.В., Андрущенко М.В., Косторной С.В.,  

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

Коноваленко О.А., Шишкіна Г.В., Барибін  О.М., Касярум С.О., Гончаров К.Д. 

Запрошені: начальник відділу профорієнтації та довузівської підготовки 

ТДАТУ Циновська Т.Т. 

Порядок денний: 

 1. Зарахування вступників на навчання студентами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2017-2018 навчальний 

рік за заочною формою навчання на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

 2. Зарахування вступників на навчання студентами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на 2017-2018 навчальний рік 

за заочною формою навчання на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

 3. Затвердження складу приймальної комісії на 2018 рік. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ: 

          1.1 Зарахувати вступників на основі повної загальної середньої освіти 

студентами першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  за заочною формою навчання на місця, що фінансуються за 

кошти фізичних та юридичних осіб згідно наказу (копія наказу 



додається). 

1.2 Зарахувати вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста студентами першого курсу (скороченого 

терміну навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

заочною формою навчання на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб згідно наказу (копія наказу додається). 

1.3 Зарахувати вступників на основі здобутого освітнього (освітньо-

кваліфікаційного) рівня студентами другого курсу (нормативного 

терміну навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

заочною формою навчання на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб згідно наказу (копія наказу додається). 

1.4 Зарахувати вступників на основі здобутого освітнього (освітньо-

кваліфікаційного) рівня студентами третього курсу (нормативного 

терміну навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

заочною формою навчання на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб згідно наказу (копія наказу додається). 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Зарахувати вступників на основі освітнього ступеня бакалавра 

(ОКР спеціаліста) студентами першого курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання на місця 

що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб згідно 

наказу (копія наказу додається).  

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М., заступник 

голови приймальної комісії СКЛЯР О.Г. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Для організації прийому до університету здобувачів вищої освіти 

за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої 

освіти створити у 2018 році приймальну комісію у складі: 

Голова комісії: 

Кюрчев В.М.   –  ректор університету. 

Заступник голови комісії: 

Скляр О.Г.– перший проректор. 

Члени комісії: 

Чижиков І.О. – відповідальний секретар, доцент кафедри  

сільськогосподарських машин; 



Ломейко О.П. – проректор з науково-педагогічної роботи; 

Кюрчев С.В. – декан механіко-технологічного факультету; 

Назаренко І.П.– декан енергетичного факультету; 

Вершков О.О.– декан факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій; 

Іванова І.Є. – декан факультету агротехнологій та екології; 

Карман С.В. – декан факультету економіки та бізнесу; 

Галько С.В.   – керівник навчально-наукового інституту 

загальноуніверситетської підготовки 

Андрущенко М.В.– голова профспілкового комітету; 

Косторной С.В. – заступник відповідального секретаря, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування; 

Демченко І.В, – заступник відповідального секретаря, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування; 

Чебанов А.Б. – заступник відповідального секретаря, ст.викладач 

кафедри електроенергетики та автоматизації; 

Мушкевич О.І.  – заступник відповідального секретаря, асистент 

кафедри технічного сервісу в АПК; 

Побігун М.Д.  – директор ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»; 

Наранович В.А.  – директор ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»; 

Коноваленко О.А. – директор ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»; 

Іванов Г.І.  – директор ВСП «Новакаховський коледж ТДАТУ»; 

Шишкіна Г.В.  – директор ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»; 

Герченов О.В. – директор ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»; 

Федоров І.С. – депутат Запорізької обласної ради (за згодою); 

Барибін О.М. – депутат Мелітопольської міської ради Запорізької 

області (за згодою); 

Касярум С.О. – депутат Мелітопольської міської ради Запорізької 

області (за згодою); 

Гончаров К.Д.  – голова студентської ради університету. 

3.2 Начальнику учбової частини Темнікову Г.Є. створити проект 

наказу про склад приймальної комісії у 2018 році до затвердження.  

 

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 
 


