
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання Приймальної комісії 

 

    09.06.2020                                        № 5                              м. Мелітополь 
  

 

 

Голова: Солоненко А.М.  

Секретар: Дубяга С.М. 

 

 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 22 з 22 членів приймальної комісії. 

Солоненко А.М. – голова приймальної комісії, ректор університету;  

Мальцева І.А. - заступник голови приймальної комісії, перший проректор; 

Арабаджі О.С. - заступник голови приймальної комісії, проректор із заочно-

дистанційної форми навчання; Москальова Л.Ю. - член приймальної комісії, 

проректор з наукової роботи; Муртазієв Е.Г. - член приймальної комісії, 

куратор з організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю;         

Дубяга С.М. - відповідальний секретар приймальної комісії; Фефілова Т.В. - 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії; Хромишев В.О. - 

член приймальної комісії, декан хіміко-біологічного факультету;         

Донченко Л.М. - член приймальної комісії, декан природничо-географічного 

факультету; Коноваленко Т.В. - член приймальної комісії, декан філологічного 

факультету; Федорова О.В. - член приймальної комісії, директор навчально-

наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти; Бєльчев П.В. 

- член приймальної комісії, декан факультету інформатики, математики та 

економіки; Сопіна Я.В. – член приймальної комісії, начальник навчального 

відділу; Долинна О.М. - член приймальної комісії, завідувач аспірантурою та 

докторантурою; Дюжикова Т.М. - член приймальної комісії, голова 

профспілкового комітету університету; Розумейко Л.С. - член приймальної 

комісії, головний бухгалтер університету; Мартиненко М.В. - член 

приймальної комісії, інженер-програміст з обслуговування інформаційної 

системи ЄДЕБО; Аверіна К.С. – член приймальної комісії, начальник відділу 

міжнародних зв’язків; Саржан А. - член приймальної комісії, голова 

студентської ради; Суботіна Ю. - член приймальної комісії, заступник голови 

студентської ради; Власенко О. - член приймальної комісії, член студентської 

ради університету; Худякова Т.П. – член приймальної комісії, інспектор 

навчального відділу.   

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження змін до Правил прийому 2020. 

2. Про затвердження графіку вступних іспитів у 2020 році. 

3. Про затвердження таблиці відповідності середнього балу документа 

про повну вищу освіту, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 100-

бальної шкали. 

4. Про перезарахування результатів фахових вступних випробувань 

абітурієнтам, що подали документи одночасно на денну та заочну форми 

навчання за однією спеціальністю. 

5. Про затвердження складу технічного секретаріату. 

 

СЛУХАЛИ 1: Про затвердження змін до Правил прийому 2020. 

 

ВИСТУПИЛИ 1: Дубяга С.М. – відповідальний секретар приймальної комісії, 

яка враховуючи зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 

жовтня 2019 року № 1285 «Про затвердження Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2020 році» зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 2 грудня 2019 року № 1192/34163 просить Вчену 

раду внести зміни в Правила прийму університету 2020 (зміни до правил 

прийому додаються). 

 

УХВАЛИЛИ 1:  

1.1. Затвердити зміни до Правил прийому 2020 р. та затвердити Вченою 

радою університету. 

1.2. Внести відповідні зміни в ЄДЕБО. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 22  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

СЛУХАЛИ 2: Про затвердження графіку вступних іспитів у 2020 році. 

 

ВИСТУПИЛИ 2: ДУБЯГА С.М. – відповідальний секретар приймальної комісії, 

яка запропонувала затвердити наступний розклад вступних іспитів (розклад 

додається). 

 

УХВАЛИЛИ 2:  

1.1.  Затвердити запропонований розклад вступних іспитів. 

1.2. Розмістити графік вступних іспитів на офіційному сайті університету в 

розділі «Абітурієнту». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 22  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 



СЛУХАЛИ 3: Про затвердження таблиці відповідності середнього балу 

документа про повну вищу освіту, обрахованого за 5-бальною шкалою, 

значенням 100-бальної шкали. 

 

ВИСТУПИЛИ 3: ФЕФІЛОВА Т.В. заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка запропонувала затвердити таблицю відповідності 

середнього балу документа про повну вищу освіту, обрахованого за 5-бальною 

шкалою, значенням 100-бальної шкали. 

 

оцінка бали оцінка бали оцінка бали 

3,0 60 4,0 75 5,0 90 

3,1 61,5 4,1 76,5   

3,2 63 4,2 78   

3,3 64,5 4,3 79,5   

3,4 66 4,4 81   

3,5 67,5 4,5 82,5   

3,6 69 4,6 84   

3,7 70,5 4,7 85,5   

3,8 72 4,8 87   

3,9 73,5 4,9 88,5   

 

УХВАЛИЛИ 3: Затвердити таблицю відповідності середнього балу документа 

про повну вищу освіту, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 100-

бальної шкали. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 22  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

СЛУХАЛИ 4: Про перезарахування результатів фахових вступних випробувань 

абітурієнтам, що подали документи одночасно на денну та заочну форми 

навчання за однією спеціальністю.  

 

ВИСТУПИЛИ 4: ДУБЯГА С.М. відповідальний секретар приймальної комісії, 

яка рекомендувала перезараховувати результати фахових вступних 

випробувань абітурієнтам, що подали документи одночасно на денну та заочну 

форми навчання за однією спеціальністю.  

 
УХВАЛИЛИ 4: Дозволити перезарахування результатів фахових вступних 

випробувань абітурієнтам, що подали документи одночасно на денну та заочну 

форми навчання за однією спеціальністю та вступникам, які складатимуть 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 22  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 



 


