
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

і науки України
06.06.2017 №794

Форма № Н-1.05.1

Таврійський державний агротехнологічний університет

НАКАЗ

МЕЛІТОПОЛЬ

від «10» листопада 2017 року №1705-З

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу 
Таврійський державний агротехнологічний університет у 2017 році та 
рішення приймальної комісії від «10» листопада 2017 року, протокол №34,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «10» листопада 2017 року студентами 2 курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 3 арк.

Ректор Кюрчев В.М.

М. П.



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  листопада 2017 року 
№ 1705-З

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

1021058 Паляничка Євгенія Олександрівна 37682880 AP 26.02.2010 
Диплом молодшого спеціаліста

40



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  листопада 2017 року 
№ 1705-З

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

1021059 Степанов Євгеній Володимирович 33352208 AP 30.05.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

16



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  листопада 2017 року 
№ 1705-З

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

1020634 Базіліва Наталія Вячеславівна 062332 E17 28.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

70

1020643 Лісняк Артем Євгенович 43590602 AP 05.06.2012 
Диплом молодшого спеціаліста

67

1021292 Мустафаєв Фахрі Мустафайович 11970386 KP 01.03.2000 
Диплом молодшого спеціаліста

36

1023210 Омельченко Андрій Сергійович 074158 E16 27.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

54

1023213 Темір Ігор Георгійович 47215748 HK 01.07.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

63


