


               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 «22»  серпня 2022 року 
№ 543-З

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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 10901169 981255
148-6147132 013525 E22 31.05.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0155641; 2019р. - 
0155641

Менеджмент 147,000
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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 «22»  серпня 2022 року 
№ 543-З

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна 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 10576553 108776
9

148-6221442 071390 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0187143; 2021р. - 
0187143

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

160,500
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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 «22»  серпня 2022 року 
№ 543-З

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Заочна 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 10904873 989409

148-6326026 075914 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0279455; 2019р. - 
0279455

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

138,000

2 10649239 989409

148-5716425 075905 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0237850; 2020р. - 
0237850

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

127,500

3



3 10672024 989409

148-5819729 075906 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0238340; 2020р. - 
0238340

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

158,500
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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 «22»  серпня 2022 року 
№ 543-З

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна 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 10695581 107041
4

148-5806080 028562 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0252342; 2020р. - 
0252342

Агрономія 148,500

2 10681739 107041
4

148-5357614 101583 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0106137; 2022р. - 
0106137

Агрономія 153,000

3 10645464 107041
4

148-5790800 018532 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0253734; 2020р. - 
0253734

Агрономія 145,500
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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 «22»  серпня 2022 року 
№ 543-З

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна 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 10980052 986220
148-4738648 013498 E22 31.05.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0114138; 2019р. - 
0114138

Агроінженерія 125,500

2 10691158 986220
148-6215068 075147 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0180752; 2019р. - 
0180752

Агроінженерія 139,500

6


