
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання Приймальної комісії 

 

    06.07.2020                                        № 6                              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 внесення змін до наказу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від 10.06.2020 року № 

15/01-05 « Про організацію роботи приймальної комісії у 2020 році». 

2. Про внесення змін до наказу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від 02.06.2020 р. № 

12/01-05 «Про внесення змін до наказу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького № 41/01-05 від 

28.12.2019 року «Про створення предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних комісій, призначення їх голів та складу апеляційних комісій під 

час вступної кампанії у 2020 році». 

3. Про графік роботи приймальної комісії. 

 

СЛУХАЛИ 1: Про внесення змін до наказу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від 10.06.2020 року № 

15/01-05 « Про організацію роботи приймальної комісії у 2020 році». 

 

ВИСТУПИЛИ 1: СОЛОНЕНКО А.М. – голова приймальної комісії, який 

повідомив присутніх про кадрові зміни у складі технічного секретаріату 

приймальної комісії з організації прийому студентів на навчання у 2020-2021 

н.р. 

 

УХВАЛИЛИ 1:  

1.1.  Ввести до складу технічних секретарів приймальної комісії лаборанта 

кафедри анатомії і фізіології людини та тварин ГОРБАНЬ Дар`ю Дмитрівну. 

1.2.  Підготувати наказ про внесення відповідних змін та оприлюднити на 

офіційному сайті університету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

СЛУХАЛИ 2: Про внесення змін до наказу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від 02.06.2020 р. № 

12/01-05 «Про внесення змін до наказу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького № 41/01-05 від 

28.12.2019 року «Про створення предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних комісій, призначення їх голів та складу апеляційних комісій під 

час вступної кампанії у 2020 році». 

 

ВИСТУПИЛИ 2: СОЛОНЕНКО А.М. – голова приймальної комісії, який 

повідомив присутніх про кадрові зміни в предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних комісій під час вступної кампанії у 2020 році. 

 

УХВАЛИЛИ 2:  



 


