
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

 22 липня  2019 р.                     Мелітополь                                         № 8 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Голова приймальної комісії,                      

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ  

Присутні:  18 осіб з 23 членів складу приймальної комісії 

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., Мельник О.В., Наранович В.А., Герченов О.В., Шишкіна Г.В., Шац Н.О. 

Запрошені:  

Порядок денний: 

 1. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої 

освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

результатами співбесіди та у межах квоти-2.  

 2. Допуск до участі у вступних випробуваннях вступників освітнього 

ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста або 

вищого за нього ступеня/рівня вищої освіти денної та заочної форм 

здобуття освіти. 

 3. Допуск до участі у конкурсі вступників освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1 Зарахувати за результатами співбесіди вступників на основі повної 

загальної середньої освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти на перший курс освітньої програми «Публічне управління 

та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» денної форми здобуття освіти за державним 



 

замовленням вступників згідно наказу. Копія наказу про зарахування 

додається.  

1.2  Зарахувати у межах квоти-2 вступників на основі повної загальної 

середньої освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти на перший курс освітніх таких освітніх програм та форм 

здобуття освіти: 

 Менеджмент – спеціальність 073 Менеджмент, денна форма; 

 Маркетинг – спеціальність 075 Маркетинг, денна форма; 

 Обладнання переробних та харчових виробництв – спеціальність                 

133 Галузеве машинобудування, денна форма; 

 Технічний сервіс електрообладнання – спеціальність                                        

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, денна 

форма; 

 Облік і оподаткування – спеціальність 071 Облік і оподаткування, 

заочна форма; 

 Фінанси, банківська справа та страхування – спеціальність 072 

Фінанси, банківська справа та страхування,  заочна форма. 

Копії наказів про зарахування додаються. 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1 Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників 

освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста або 

вищого за нього ступеня/рівня вищої освіти за денною формою здобуття 

освіти згідно додатку. 

2.2 Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників 

освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста або 

вищого за нього ступеня/рівня вищої освіти за заочною формою 

здобуття освіти згідно додатку. 

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

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії КЮРЧЕВ В. М. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Допустити до участі у конкурсі вступників освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою 

здобуття освіти згідно додатку. 

3.2 Допустити до участі у конкурсі вступників освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною 



 

формою здобуття освіти згідно додатку. 

  

Голова приймальної комісії,  

д.т.н., професор 

 

В.М. КЮРЧЕВ 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


