
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОТОКОЛ  

19 червня  2018р.                         Мелітополь                                         №7 

Засідання Приймальної комісії ТДАТУ 
 

Заступник голови Приймальної комісії, 

професор 

 

О.Г. СКЛЯР 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

Присутні:  17 осіб з 24 членів складу приймальної комісії 

Кюрчев С.В.,  Назаренко І.П.,  Вершков О.О., Іванова І.Є., Андрущенко М.В., 

Косторной С.В., Демченко І.В., Чебанов А.Б., Побігун М.Д., Коноваленко О.А., 

Герченов О.В., Шишкіна Г.В., Барибін  О.М., Касярум С.О., Гончаров К.Д. 

Запрошені: начальник відділу міжнародних зв’язків ТДАТУ Єфименко Л.М. 

Порядок денний: 

 1. Про внесення змін до Правил прийому на навчання до 

Таврійського державного агротехнологічного університету у 

2018 році. 

 2. Розподіл ліцензії на провадження освітньої діяльності між 

денною та заочною формами навчання при здійсненні 

зарахування здобувачів вищої освіти у 2018 році.  

 3. Допуск до проходження співбесіди для вступу на перший курс 

денної форми навчання для здобуття першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти іноземного громадянина. 

 

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

ВИСТУПИЛИ: заступник голови приймальної комісії СКЛЯР О.Г. 

ВИРІШИЛИ: 

          1.1 Відповідно до наказу МОН №409 від 23.04.2018 року «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів» внести 

зміни до Правил прийому на навчання до Таврійського 

державного агротехнологічного університету у 2018 році. 

1.2 Відповідальному секретареві Чижикову І.О. подати Правила 

прийому на навчання до Таврійського державного 



агротехнологічного університету зі змінами до затвердження на 

Вченій раді університету. 

2. СЛУХАЛИ: заступника голови приймальної комісії СКЛЯРА О.Г. 

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії ЧИЖИКОВ І.О. 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1  Для здійснення зарахування здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти у 2018 році розділити ліцензії на провадження освітньої 

діяльності між денною та заочною формами навчання у межах 

кожної спеціальності згідно додатку 1. 

2.2  Відповідальному секретареві Чижикову І.О. подати до 

затвердження Вченою радою університету розподілені на             

2018 рік ліцензійні обсяги.     

3. СЛУХАЛИ: начальника відділу міжнародних зв’язків ЄФИМЕНКО Л.М. 

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії ЧИЖИКОВ І.О. 

ВИРІШИЛИ:  

 3.1 Відповідно до § 4 розділу IV Правил прийому на навчання до 

ТДАТУ у 2018 році та рішення приймальної комісії ТДАТУ №5 від 

14.05.2018 року допустити іноземного громадянина Молохатко 

Ангеліну Юріївну - громадянку Російської Федерації до 

проходження співбесід з української мови та математики для вступу 

на перший курс денної форми навчання для здобуття першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти за освітньою  програмою «Менеджмент» 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

 

 

Заступник голови приймальної 

комісії, професор 

 

О.Г. СКЛЯР 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент 

 

І.О. ЧИЖИКОВ 

 


