


               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 
№ 629-С

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 10639307 985706

148-8087012 53547856 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Економічна 
кібернетика та 
програмування

200,000

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 «22»  серпня 2022 року 
№ 629-С

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 10711012 974498

148-8002361 53547590 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Економічний 
консалтинг та 
бізнес-економіка

197,600

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 «22»  серпня 2022 року 
№ 629-С

071 Облік і оподаткування 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 10626817 993357

148-8067342 53531778 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Облік і 
оподаткування

197,600

2 10543007 993357

148-7935425 53549922 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Облік і 
оподаткування

197,600

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 «22»  серпня 2022 року 
№ 629-С

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 10546015 985245

148-8043655 53552961 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

200,000

2 10603385 985245

148-7963009 53547597 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

200,000

4



               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 
№ 629-С

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 10543816 985710

148-8037177 53548652 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 196,300

2 10630996 985710

148-8080166 53547832 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 194,220

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 «22»  серпня 2022 року 
№ 629-С

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 10638491 984539

148-8083588 53552908 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Маркетинг 197,600

2 10536331 984539

148-8052457 53547252 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Маркетинг 200,000

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 «22»  серпня 2022 року 
№ 629-С

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 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 10626596 968964

148-7958231 53544607 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво 
та бізнес-
технології

191,360

2 10653065 968964

148-8087266 53531725 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Підприємництво 
та бізнес-
технології

190,840

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 «22»  серпня 2022 року 
№ 629-С

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 10690482 974629

148-7999266 53548854 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Екологія 179,920

2 10618050 974629

148-8032837 53550160 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Екологія 176,800

3 10763805 974629
148-8085685 29609036 AH 27.06.2006 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 180,440

8



               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 
№ 629-С

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 10882344 973773

148-7989042 53376532 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерні 
науки

197,600

2 10720112 973773

148-8097856 53549901 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерні 
науки

200,000

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 «22»  серпня 2022 року 
№ 629-С

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 10668443 978368

148-8081357 53547628 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

182,988

2 10643301 978368

148-8083347 53193737 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

195,187

10



3 10543668 978368

148-7966047 53547696 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

181,397

4 10539818 978368

148-7976401 53547705 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

191,474

5 10639785 978368

148-8002438 53548435 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерне 
проектування і 
дизайн

182,458

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 «22»  серпня 2022 року 
№ 629-С

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 10685023 995039

148-7495309 52647286 XE 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0300978 Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

177,042

2 10956937 995039

148-8126956 53547288 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

180,336

12



3 10646322 995039

148-8087269 53545149 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

176,800

4 10541079 995039

148-8039732 53549132 AP 02.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

177,154

5 10641172 995039

148-6462543 53612688 HK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

188,292

6 10761717 995039

148-8083405 44657577 AP 31.05.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

176,800

7 10584895 995039

148-8070178 53548887 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

189,247

8 10603620 995039

148-7965326 53547282 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерний 
інжиніринг 
харчових і 
переробних 
виробництв

185,640

13



               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 
№ 629-С

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 10544806 970659

148-8017460 53531547 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

200,000

2 10538245 970659

148-7995234 53547344 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

191,474

14



3 10596286 970659

148-5945407 52866967 AP 25.01.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

175,562

4 10690905 970659

148-1001412 46395863 AP 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

178,745

5 10701890 970659

148-7906480 52634040 AP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

179,275

6 10651152 970659

148-8077733 53547769 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

192,005

7 10714728 970659

148-6167190 52777650 AP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

184,049

8 10649145 970659

148-8053243 53530873 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

189,883

9 10652694 970659

148-8002523 53551077 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

181,397

10 10547740 970659

148-3057820 46818734 AP 30.06.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

192,535

15



11 10623044 970659

148-5351312 51362542 AP 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

175,032

12 10552997 970659

148-7965883 53547301 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

176,800

13 10682171 970659

148-8029850 53547849 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0099540 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

176,305

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 «22»  серпня 2022 року 
№ 629-С

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 10584082 988646

148-8015210 53530919 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

178,214

2 10536812 988646

148-8041870 53531742 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

183,837

17



3 10541649 988646

148-7967506 53547546 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

178,745

4 10676957 988646

148-8091771 53553885 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

188,292

5 10585614 988646

148-6040967 52867047 AP 01.03.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

186,701

6 10576696 988646

148-8033391 53550153 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

178,214

7 10575976 988646

148-8076746 53531726 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

180,336

8 10555579 988646

148-7981536 53547729 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

193,172

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 «22»  серпня 2022 року 
№ 629-С

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 10579531 993518

148-7996886 53545158 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Геодезія та 
землеустрій

182,000

2 10956963 993518
148-8126981 26130410 BC 21.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

187,200

3 10548433 993518

148-8008393 53547320 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Геодезія та 
землеустрій

171,080

19



4 10544220 993518

148-8036335 53376722 XE 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Геодезія та 
землеустрій

173,680

20



               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 
№ 629-С

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 10648948 995215

148-8001880 53550500 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 184,080

2 10546745 995215

148-8013075 53532747 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 185,110
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3 10546451 995215

148-8025240 53531747 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 171,319

4 10621097 995215

148-8048110 003444 OЖAC 
21.06.1999 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Агрономія 197,839

5 10543618 995215

148-8040455 53552858 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 170,789

6 10604001 995215

148-8054539 53531558 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 175,032

7 10767957 995215

148-8064229 53548634 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 173,441

8 10716563 995215

148-8033638 53547635 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 185,640

9 10583925 995215

148-8070307 53548294 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 171,850

10 10548321 995215

148-7953871 53550637 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 176,623

11 10610575 995215

148-8016400 53547788 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 171,600
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12 10663440 995215

148-7041274 53594388 AP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 172,910
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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 
№ 629-С

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 10946674 100078
4

148-3666655 49273523 HK 01.07.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садівництво та 
виноградарство

175,032

2 10546841 100078
4

148-7990471 53547248 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Садівництво та 
виноградарство

187,762

3 10644264 100078
4

148-8085353 607487 ЛЖ 21.06.1995 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Садівництво та 
виноградарство

175,032
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4 10646589 100078
4

148-8047253 53548271 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Садівництво та 
виноградарство

199,961
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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 
№ 629-С

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 10651161 970878

148-8028553 53553881 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 182,458

2 10543376 970878

148-8034208 53550392 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 183,518

26



3 10642590 970878

148-7967086 53550634 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 177,684

4 10679726 970878

148-8092010 53530545 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 179,806

5 10620062 970878

148-8025587 53549874 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 176,623

6 10983643 970878
148-8130581 38313772 AP 30.06.2010 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 183,518

7 10681197 970878

148-8043245 53550385 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 173,441

8 10695893 970878

148-8094339 53548541 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 178,745

9 10745651 970878

148-7137561 51920568 AP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 175,032

10 10576034 970878

148-6223903 52808968 AP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 175,032

11 10549243 970878

148-8032936 53531562 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 171,850

12 10698423 970878

148-7963876 53544645 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 171,850
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13 10700678 970878

148-6550498 50755787 AP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 182,988

14 10966802 970878
148-8128224 35702510 AP 30.06.2009 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 175,032

15 10692632 970878

148-6510834 53528322 AP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 173,441

16 10639880 970878

148-6276926 52809247 AP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 200,000

17 10850454 970878

148-6504976 53528004 AP 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 176,623

18 10713616 970878

148-8096409 53548420 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 176,623

19 10697576 970878
148-6041003 50174510 AP 23.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 171,850

20 10570120 970878

148-7990892 53545177 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 171,850
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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 
№ 629-С

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 10676203 970915

148-8060273 53545791 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

190,840

2 10547388 970915

148-8001128 53548020 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

192,400
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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 
№ 629-С

242 Туризм 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 10518286 974832

148-8029541 53547356 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Туризм 192,400

2 10535359 974832

148-8011730 53547341 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Туризм 189,280
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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 
№ 629-С

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 10760622 970808
148-5465848 24071405 AP 30.06.2004 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цивільна 
безпека

188,822

2 10763553 970808
148-8104293 31903683 AH 27.06.2007 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цивільна 
безпека

196,248
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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 
№ 629-С

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 10549841 985702

148-8055594 53544411 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Публічне 
управління та 
адміністрування

195,520

2 10639022 985702

148-6800568 53594268 AP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Публічне 
управління та 
адміністрування

200,000
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