


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «10»  серпня 2018 року 
№ 1163-З

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

5113318 Богачова Ольга Василівна 137241 E16 27.12.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Маркетинг 84

4563494 Набока Ірина Йосипівна 28271507 AP 30.12.2005 Диплом 
молодшого спеціаліста

Маркетинг 22



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «10»  серпня 2018 року 
№ 1163-З

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4663104 Набока Олексій Миколайович 35448139 AP 25.12.2008 Диплом 
молодшого спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

52



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «10»  серпня 2018 року 
№ 1163-З

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4562445 Косарев Олег Андрійович 076014 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 60

4562977 Попюк Оксана Василівна 064957 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 110

4668069 Романенко Юрій Олександрович 021353 ЗЖ 30.06.1994 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 38



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «10»  серпня 2018 року 
№ 1163-З

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4848001 Бабарига Андрій Миколайович 21419288 AP 05.03.2003 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

62

4651150 Остапенко Ольга Василівна 14567226 HP 27.04.2001 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

40

4656545 Тонконог Юрій Володимирович 28513249 AP 26.05.2006 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

42



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «10»  серпня 2018 року 
№ 1163-З

181 Харчові технології Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4917025 Лазаренко Дмитро Вадимович 153861 B17 07.07.2017 Диплом 
бакалавра

Харчові технології 68

4707455 Маковоз Олена Олекандрівна 31760309 AP 29.06.2007 Диплом 
молодшого спеціаліста

Харчові технології 54



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «10»  серпня 2018 року 
№ 1163-З

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

5113446 Кривоченков Кирило Анатолійович 085020 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 40



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «10»  серпня 2018 року 
№ 1163-З

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4919122 Дузенко Олександр Олександрович 154405 B17 05.07.2017 Диплом 
бакалавра

Агроінженерія 54

4662685 Почтарьов Станіслав Юрійович 30377917 AP 05.06.2006 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 50

4919321 Янченко Олександр Олександрович 154408 B17 05.07.2017 Диплом 
бакалавра

Агроінженерія 71



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «10»  серпня 2018 року 
№ 1163-З

263 Цивільна безпека Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4659092 Гуцал Катерина Дмитрівна 33014646 AP 26.10.2007 Диплом 
молодшого спеціаліста

Цивільна безпека 52



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «10»  серпня 2018 року 
№ 1163-З

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4660036 Мельник Михайло Борисович 887986 PT 23.06.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

177


