
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

13  листопада 2015р                          Мелітополь                                         № 4 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, професор В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  26 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., 

Кашкарьов А.О., Бондарь А.М., Косторной С.В.,  Демченко І. В., 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., Жмак І.О. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Зарахування студентів на навчання за ОКР «Бакалавр» на 2015-

2016 навчальний рік на заочну форму навчання на місця що 

фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 

 2. Зарахування на заочну форму навчання на 2015-2016 навчальний 

рік, осіб які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття  

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за іншим напрямом 

підготовки на відповідний курс згідно  академічної різниці у 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 

 3. Розгляд листів. 

 

1. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії КЮРЧЕВА В. М. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1 зарахувати за конкурсом відповідно до конкурсного бала 



студентами першого курсу заочної форми навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (копія наказу 

додається). 

2. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії КЮРЧЕВА В. М. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 зарахувати за конкурсом відповідно до конкурсного бала 

студентами заочної форми навчання на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, на відповідний курс 

згідно академічної різниці, осіб які здобули базову або повну вищу 

освіту, для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 

напрямами підготовки у межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

(копія наказу додається). 

3. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Бондаря А.М.    

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 3.1 Інформацію прийняти до відома. 

 

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


