
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 №1155-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» серпня 2017 року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «01» вересня 2017 року студентами 2 курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 5 арк.

Ректор Кюрчев В.М.

М. П.



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 1155-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

851177 Рязанова Оксана Іванівна 710973 MT 29.04.1988 Диплом 
молодшого спеціаліста

50



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 1155-З

075 Маркетинг 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

803079 Власенко Катерина Володимирівна 41489859 AP 01.07.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

140



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 1155-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

813045 Вінокуров Владислав Володирович 22436048 AP 02.07.2003 
Диплом молодшого спеціаліста

52

884320 Чернядьєв Андрій Володимирович 347408 MT-1 02.07.1990 
Диплом молодшого спеціаліста

68



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 1155-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

800557 Божко Валерій Віталійович 47315407 AP 27.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

113

800416 Ільїн Олександр Сергійович 221958 B16 06.07.2016 Диплом 
бакалавра

83

800769 Попов Максим Віталійович 46428079 AP 31.05.2014 
Диплом бакалавра

73

827281 Ямковий Ігор Сергійович 25959752 XE 04.03.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

101



Міністерство освіти і науки України Таврійський державний 
агротехнологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 1155-З

208 Агроінженерія 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

815423 Дігтяр Юрій Анатолійович 28513207 AP 26.05.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

92

815325 Ценцовський Євген Вікторович 927356 ПT 02.07.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста

86


