
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

30 березня  2018р.                         Мелітополь                                         №4 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, професор В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

Присутні:  22 особи з 25 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., Мушкевич О.І.,  Побігун М.Д.,   Наранович В.А., 

Коноваленко  О.А., Герченов А.В.  В.С., Шишкіна Г.В.,   Касярум С.О., 

Гончаров К.Д. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Затвердження складу апеляційної комісії, предметних 

екзаменаційних комісій, атестаційних фахових комісій, комісій 

для проведення співбесід та фахових співбесід у 2018 році. 

 2. Затвердження програм вступних іспитів з конкурсних предметів, 

фахових вступних випробувань, вступних випробування з 

іноземної мови, співбесід та фахових співбесід у 2018 році. 

 3. Затвердження матеріалів вступних іспитів з конкурсних 

предметів, фахових вступних випробувань, комплексного 

вступного іспиту. 

 4 Розгляд положень про апеляційну комісію, атестаційну фахову 

комісію, предметну-екзаменаційну комісію, проведення 

співбесід та проведення додаткового вступного випробування у 

формі фахової співбесіди. 

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



ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

          1.1 Затвердити склад апеляційної комісії, предметних 

екзаменаційних комісій, атестаційних фахових комісій, комісій для 

проведення співбесід та фахових співбесід у 2018 році. 

Відповідальному секретареві Чижикову І.О. внести до затвердження 

наказ про склад апеляційної комісії, предметних екзаменаційних 

комісій, атестаційних фахових комісій, комісій для проведення 

співбесід та фахових співбесід у 2018 році. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Затвердити програми вступних іспитів з конкурсних предметів, 

фахових вступних випробувань, вступного випробування з іноземної 

мови, співбесід та фахових співбесід у 2018 році. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Затвердити матеріали вступних іспитів з конкурсних предметів, 

фахових вступних випробувань, комплексного вступного іспиту. 

3.2. Встановити що для осіб, які в ТДАТУ не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 

навчальний план та вступають на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс (з нормативним 

терміном навчання) в Університет за іншою формою навчання, 

беруть участь у конкурсі в межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу спеціальності на яку вступають відповідно до Правил 

прийому до ТДАТУ у 2018 році. 

Для конкурсного відбору осіб зазначеної категорії проводиться 

комплексний вступний іспит, регламент проведення якого наведено 



у додатку 8 Правил прийому ТДАТУ у 2018 році. 

4. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Чижикова І.О. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Рекомендувати до затвердження Вченою радою університету 

положень про апеляційну комісію, атестаційну фахову комісію, 

предметну-екзаменаційну комісію, проведення співбесід та 

проведення додаткового вступного випробування у формі фахової 

співбесіди. 

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 
 


