
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

і науки України
06.06.2017 №794

Форма № Н-1.05.1

Таврійський державний агротехнологічний університет

НАКАЗ

МЕЛІТОПОЛЬ

від «10» серпня 2017 року №1151-С

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» серпня 2017 року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «01» вересня 2017 року студентами 3 курсу денної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 4 арк.

Ректор Кюрчев В.М.

М. П.



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 1151-С

6.030507 маркетинг Державна Бакалавр Денна 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

807375 Шквиря Сергій Віталійович 022774 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

120



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 1151-С

6.050503 машинобудування Державна Бакалавр Денна 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

794159 Вархоляк Руслан Русланович 41411982 XE 24.06.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

116

794284 Шапошник Олександр Олександрович 037956 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

45



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 1151-С

6.100101 енергетика та 
електротехнічні системи в 
агропромисловому комплексі

Державна Бакалавр Денна 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

799169 Маслов Андрій Сергійович 36780236 AP 30.06.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

118



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 1151-С

6.100102 процеси, машини та 
обладнання агропромислового 

виробництва
Державна Бакалавр Денна 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

872557 Клименко Олександр Дмитрович 072359 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

79


