


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

051 Економіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10671259 974498
148-8090802 44654033 AP 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Економічний 
консалтинг та 
бізнес-економіка

191,100

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

051 Економіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10714353 985706

148-8096736 53547706 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Економічна 
кібернетика та 
програмування

190,892

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10586875 985245

148-8067169 53547233 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

187,200

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10578533 985710

148-8006305 53553884 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 190,528

2 10616348 985710

148-7987913 53547528 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 194,220

4



3 10545190 985710

148-7988575 53547529 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 186,940

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

075 Маркетинг Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10545440 984539

148-8034176 53553987 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Маркетинг 189,280

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

101 Екологія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10690540 974629

148-8088286 53552860 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Екологія 164,580

2 10723284 974629
148-8089275 46371982 HK 31.05.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 159,380

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10696844 973773

148-8038519 53547260 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерні 
науки

195,520

2 10529843 973773

148-7989076 53550372 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерні 
науки

197,600

8



3 10711275 973773

148-7972153 53547565 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерні 
науки

189,800

4 10784801 973773
Снагощенко Олександр Юрійович 008310 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Комп’ютерні 
науки

167,440

9



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10546576 978368

148-8020575 53547305 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

180,866

2 10661430 978368

148-6817685 53557670 AP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0256379 Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

162,090

10



3 10673715 978368

148-8091031 53544630 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

171,319

4 10587075 978368

148-8068137 53547646 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

177,684

5 10600539 978368

148-8027065 53548436 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

175,032

6 10945983 978368

148-7662902 52610388 AP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

176,280

7 10593637 978368

148-8026572 53552885 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

172,486

8 10718637 978368

148-7230577 53547671 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

170,040

11



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10604908 995039

148-8076263 53552871 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

165,485

2 10666499 995039

148-8002208 53531393 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

169,198

12



3 10545306 995039

148-7997910 53548001 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

157,953

4 10741349 995039

148-6808074 53575516 AP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

161,772

5 10650669 995039

148-5985631 53555134 AP 02.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

161,772

6 10718732 995039

148-7957464 53550633 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

171,319

7 10641948 995039

148-8085682 53531396 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

166,015

8 10693731 995039

148-5664401 52058768 AP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

172,380

9 10546322 995039

148-8015819 22207274 AP 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

142,147

10 10700697 995039

148-5768851 52058736 AP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

164,424

13



11 10620711 995039

148-7990957 53552841 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

170,789

14



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10585102 970659

148-7963358 53547777 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

132,600

2 10602757 970659

Войтухов Владислав Володимирович 53531471 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0104929 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

139,389

15



3 10778054 970659

148-5797324 52012477 AP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

132,600

4 10647901 970659

148-8087216 53547410 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

170,258

5 10982518 970659

148-8130202 53360479 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

153,400

6 10550035 970659

148-8069001 53531569 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

172,910

7 10547614 970659

148-7989486 53551484 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

165,485

8 10544524 970659

148-6784221 53376995 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

173,441

9 10586976 970659

148-7966750 53549919 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

164,424

16



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

181 Харчові технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10823455 988646
148-8111611 26347348 AP 30.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

176,800

2 10585624 988646

148-6419980 50754340 AP 21.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

173,441

3 10708116 988646

148-8071358 53547544 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

169,198

17



4 10708616 988646

148-8071404 53547543 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

175,562

5 10707210 988646

148-7995874 53549585 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0148387 Харчові 
технології

168,688

6 10574437 988646

148-8062979 53548428 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

168,667

7 10599419 988646

148-8029421 53531728 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

171,850

8 10560420 988646

148-7985905 53548649 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

170,258

9 10904157 988646

148-8113771 53548616 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

168,667

10 10588664 988646

148-6401406 50718433 AP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

171,850

11 10545469 988646

148-7994425 53548101 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

177,840

12 10657430 988646

148-8024469 53553876 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

177,154

18



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10972958 993518

148-7933895 53540770 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Геодезія та 
землеустрій

155,896

2 10645270 993518

148-7956103 53551057 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0264646 Геодезія та 
землеустрій

156,520

19



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

201 Агрономія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10749443 995215

148-8101854 53547451 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0077106 Агрономія 162,727

2 11384649 995215

148-6019123 52656446 AP 29.03.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 174,502

20



3 10480825 995215

Бойко Станіслав Олександрович 50755195 AP 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0024366; 2020р. - 
0158784

Агрономія 162,749

4 10546681 995215

148-6035527 52866932 AP 25.12.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0304003 Агрономія 148,406

5 10657915 995215

148-8089735 53531768 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 166,920

6 10635657 995215

148-7996706 53549554 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0057791 Агрономія 154,983

7 10629073 995215

148-8016749 53545108 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 166,015

8 10575281 995215

Ємець Ілля Володимирович 53265513 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0078174 Агрономія 150,209

9 10647251 995215

Єрмолова Аліна Іванівна 53530923 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0048925 Агрономія 151,482

10 10588685 995215

Козиряцька Юлія Андріївна 53529465 AP 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0091915 Агрономія 163,363

11 10967430 995215

Куций Вячеслав Володимирович 53550284 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0100956 Агрономія 149,997

21



12 10658392 995215

148-8061942 53530954 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 167,960

13 11253397 995215

148-8127718 53529304 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0006145 Агрономія 153,180

14 10717763 995215

148-8085909 53553869 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 138,434

15 10527865 995215

Панченко Андрій Ігорович 51332774 AP 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0100682 Агрономія 172,486

16 11033232 995215

148-8098212 53532836 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0040950 Агрономія 149,891

17 10643557 995215

148-8076907 53550631 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 132,600

18 10640360 995215

148-8079678 53550636 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 160,181

19 10656917 995215

148-6826614 53578712 AP 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 130,000

22



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

203 Садівництво та виноградарство Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10642970 100078
4

148-6558150 53528934 AP 25.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Садівництво та 
виноградарство

166,015

2 10716158 100078
4

148-8081265 53547521 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Садівництво та 
виноградарство

165,485
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3 10603862 100078
4

148-8054624 53531568 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Садівництво та 
виноградарство

159,640
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10548575 970878

148-6558194 53528919 AP 25.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 161,878

2 10544921 970878
148-5926106 50154298 AP 23.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 162,939

3 10851028 970878
148-2961013 44662099 AP 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 155,938

25



4 11276329 970878

Дмитрієв Віктор Григорійович 53231547 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0195937 Агроінженерія 174,396

5 10880493 970878

148-5645721 52098066 AP 07.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 166,546

6 10630193 970878

148-8079590 53547342 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0091558 Агроінженерія 143,416

7 10658685 970878
148-5668640 50162011 AP 22.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 167,076

8 10664777 970878

148-7538354 52626259 AP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0234706 Агроінженерія 158,271

9 10785609 970878

148-8082328 53549583 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 132,600

10 10693117 970878

148-8093748 53378309 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 141,405

11 10523716 970878

148-8044731 53551818 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 166,400

12 10527227 970878

148-6784678 53594367 AP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 154,665

13 10970336 970878
148-8128697 35702446 AP 30.06.2009 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 168,667

26



14 10538068 970878

148-7988643 53548021 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 170,789

15 10940965 970878

148-7980023 53545355 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0095402 Агроінженерія 157,104
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

241 Готельно-ресторанна справа Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10562084 970915

148-7999522 53547721 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

190,424
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

263 Цивільна безпека Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10779468 970808

148-8055837 53549913 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Цивільна 
безпека

183,253

2 10536096 970808

148-8052740 53548387 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Цивільна 
безпека

180,071

3 10487110 970808
Половінкін Руслан Юрійович 37513227 AP 16.12.2009 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цивільна 
безпека

172,168
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4 10655869 970808

148-8088540 53552866 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Цивільна 
безпека

172,380
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 641-C

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10975509 985702

148-7992814 53547860 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Публічне 
управління та 
адміністрування

189,280

2 10716818 985702

148-8031202 53547789 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Публічне 
управління та 
адміністрування

187,200
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