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Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, професор В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  21 особа 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., Кашкарьов А.О., 

Бондарь А.М., Косторной С.В.,  Демченко І. В., Побігун М.Д.,   Наранович В.А., 

Коноваленко  О.А., Барибін  О.М., Касярум С.О., Жмак І.О. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Зарахування на навчання вступників на основі повної загальної 

середньої освіти за першим (бакалаврським) освітнім рівнем 

вищої освіти заочної форми навчання на місця що фінансуються 

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 

 2. Зарахування на навчання вступників на основі диплома 

молодшого спеціаліста (за спорідненими та неспорідненими  

спеціальностями) за першим (бакалаврським) освітнім рівнем 

вищої освіти заочної форми навчання на місця що фінансуються 

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 

 3. Зарахування на навчання вступників які здобули базову або 

повну вищу освіту за першим (бакалаврським) освітнім рівнем 

вищої освіти заочної форми навчання за іншою спеціальністю на 

місця що фінансуються за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб. 

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



ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 

 1.1 зарахувати студентами першого курсу нормативного терміну 

навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти за 

першим (бакалаврським) освітнім рівнем вищої освіти заочної форми 

навчання 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 студентами першого курсу скороченого терміну 

навчання вступників на основі диплома молодшого спеціаліста (за 

спорідненою спеціальністю) та другого та третього курсів 

нормативного терміну навчання (за неспорідненою спеціальністю) за 

першим (бакалаврським) освітнім рівнем вищої освіти заочної форми 

навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб (копія наказу додається). 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: 3.1 зарахувати студентами другого та третього курсів 

нормативного терміну навчання вступників на основі 

диплома бакалавра за першим (бакалаврським) освітнім 

рівнем вищої освіти заочної форми навчання за іншою 

спеціальністю на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб (копія наказу додається). 
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