
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання Приймальної комісії 

 

    05.05.2020                                        № 4                              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 нарахування додаткових балів випускників підготовчого 

відділення та переможцям Всеукраїнської олімпіади професійної орієнтації 

вступників «Інтелектуал» у 2020 році. 

2. Затвердження вартості навчання на денній та заочній формах навчання 

за всіма спеціальностями освітніх ступенів бакалавра та магістра. 

 

СЛУХАЛИ 1: Про нарахування додаткових балів випускників підготовчого 

відділення та переможцям Всеукраїнської олімпіади професійної орієнтації 

вступників «Інтелектуал» у 2020 році. 

 

ВИСТУПИЛИ 1: ПРОКОФ’ЄВА О.А. – завідувач підготовчого відділення, яка 

доповіла про результати підсумкової атестації випускників підготовчого 

відділення університету за 2019-2020 навчальний рік та внесла пропозиції щодо 

нарахування додаткових балів випускникам підготовчого відділення а також 

про хід Всеукраїнської олімпіади професійної орієнтації вступників 

«Інтелектуал» у 2020 році та нарахування додаткових балів переможцям 

олімпіади. 

 

УХВАЛИЛИ 1:  

1.1.  Затвердити додаткові бали для випускників підготовчого відділення та для 

переможців олімпіади.  

1.2.  Методисту підготовчого відділення БАБІЧ Ю.І. розмістити списки 

випускників підготовчого відділення та переможців олімпіади на сайті 

університету. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

СЛУХАЛИ 2: Затвердження вартості навчання на денній та заочній формах 

навчання за всіма спеціальностями освітніх ступенів бакалавра та магістра. 

 

ВИСТУПИЛИ 2: РОЗУМЕЙКО Л.С. - головний бухгалтер університету, яка 

опираючись на постанову Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 

796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами, що належать до державної і комунальної власності та 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 191 « Деякі питання 

запровадження індикативної собівартості» запропонувала затвердити вартість 

навчання на 2020-2021 навчальний рік починаючи з 01 липня 2020 року на 

денній та заочній формах за всіма спеціальностями освітніх ступенів бакалавр 

та магістр. 

 

 

 



 


