


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1237-З

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5658111 Антонова Катерина Олександрівна 50751953 AP 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0114943 Менеджмент 147,645

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1237-З

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6085796 Коваль Олександр Дмитрович 43036032 AP 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

157,437
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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агротехнологічний університет
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№ 1237-З

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6133103 Коробко Євген Іванович 005356 BK 11.05.1998 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Виробництво і 
розподілення 
електроенергії

164,123

6195043 Луценко Роман Валерійович 38271225 AP 01.06.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Виробництво і 
розподілення 
електроенергії

152,835
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ЗАТВЕРДЖЕНО
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Додаток до наказу про зарахування на навчання
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Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1237-З

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6132697 Пилипчук Юрій Дмитрович 43036324 AP 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технічний сервіс 
електрообладнання

150,286

6133441 Пітенко Іван Миколайович 011868 BK 30.06.1999 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Технічний сервіс 
електрообладнання

155,072
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
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агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1237-З

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5876592 Андрющенко Максим Олегович 50489700 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0107346; 0137098 Агрономія 113,039

6695447 Сап`яник Валерія Дмитрівна 50835054 AP 25.04.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0163369 Агрономія 118,554

5450430 Трофименко Анастасія Григорівна 26348076 AP 30.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0060419 Агрономія 126,149
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1237-З

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6096280 Байрамов Руслан Дмитрович 43148314 AP 25.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 146,676

6093133 Єрьоменко Павло Юрійович 36491941 XE 26.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 145,396

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1237-З

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6710097 Лєвашов Віталій Володимирович 43509444 AP 25.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технічний сервіс 
машин та обладнання

146,176

6370232 Пономаренко Артем Юрійович 44660430 AP 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технічний сервіс 
машин та обладнання

154,187
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1237-З

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6549484 Сиващенко Роман Геннадійович 36226687 AP 20.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Механізація 
зрошуваного 
землеробства

148,049
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