
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 25 лютого  2016р.                     Мелітополь                                         № 8 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії, професор В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  20 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. Затвердження Положення про апеляційну комісію. 

 2. Про інформацію керівників структурних підрозділів 

Таврійського державного агротехнологічного університету, щодо 

кількості випускників відокремлених структурних підрозділів, 

які бажають навчатись у ТДАТУ. 

 3. Затвердження форм проведення вступних іспитів, фахових 

вступних випробувань, а також вступних випробування з 

іноземної мови. 

 4. Затвердження програм фахових вступних випробувань, вступних 

випробування з іноземної  мови, вступних іспитів та співбесід. 

 5. Затвердження матеріалів вступних іспитів, фахових вступних 

випробувань. 

 6. Розгляд листів. 

 



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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Затвердити положення про Апеляційну комісію та порядок 

подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань та 

фахових вступних випробувань, що проводяться університетом. 

  

2. СЛУХАЛИ: деканів факультетів: Кюрчева С.В., Іванову І.Є., Кармана С.В., 

Вершкова О.О., Назаренко І.П., директора ННІЗУП Галько С.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Інформацію деканів факультетів університету про кількість осіб, що 

планують вступати на навчання за освітнім ступенем бакалавр, 

прийняти до відома. 

  

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Встановити форму проведення вступних іспитів та фахових 

вступних випробувань, а також випробування з іноземної мови у 

вигляді тестування. 

 3.2 Встановити для осіб, які не менше одного року здобувають 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у ТДАТУ і бажають 

здобувати освітній ступінь бакалавра у ТДАТУ за іншим напрямом 

підготовки і формою навчання (зараховуються на 2 курс) форму 

ступного випробування у вигляді комплексного вступного іспиту, 

який складається з трьох предметів (на основі програми зовнішнього 

незалежного оцінювання року вступу), перелік яких визначається в 

залежності від напряму підготовки, обраного вступником: 

 



 

№ 

з/п 
Напрям підготовки 

Предмети 

комплексного 

вступного іспиту 

Кількість  

питань 

1 Економіка підприємства 
Українська мова 

Математика 

Історія України 

20 

15 

15 

2 Облік і аудит 

3 Фінанси і кредит 

4 Маркетинг 

5 

Енергетика та електротехнічні 

системи в агропромисловому 

комплексі 
Українська мова 

Математика 

Фізика 

 

20 

15 

15 

6 
Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 

7 Машинобудування 

8 Комп’ютерні науки 

9 Охорона праці 

10 

Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

Українська мова 

Історія України 

Біологія 

20 

15 

15 11 Агрономія 

12 Харчові технології та інженерія 

Українська мова 

Математика 

Хімія 

20 

15 

15 

 

Загальна кількість тестових питань з кожного напряму підготовки 

становить 50 питань. Шкала оцінювання комплексного вступного 

іспиту становить 200 балів. Кожне запитання містить тільки одну 

правильну відповідь. У разі правильної відповіді на запитання 

вступник отримує 4 (чотири) бали, в іншому випадку – 0 балів. 

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

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 4.1 Затвердити програми вступних іспитів, програми співбесід, 

програми фахових вступних випробувань для осіб, які здобули базову 

або повну вищу освіту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра за іншими напрямами підготовки, а також програми 

фахових вступних випробувань за освітнім ступеням магістр і 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, програми комплексного-

вступного випробування, для осіб які не менше одного року 



здобувають освітній ступінь бакалавра в університеті і бажають 

здобути ступінь бакалавра за іншою спеціальністю та формою 

навчання. 

5. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

КОСТОРНОГО С.В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 5.1 Затвердити матеріали вступних випробувань та фахових вступних 

випробувань. 

6. СЛУХАЛИ: заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

ДЕМЧЕНКО І. В. 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ:  

 6.1. Інформацію прийняти до відома. 

                                

 

Голова приймальної 

комісії, професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


	OLE_LINK1

