


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1334-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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8988291 817831
Мережко Владислав Вікторович 50489762 HK 25.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 150,960
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1334-З

122 Комп'ютерні науки 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10196127 863671

Богданова Анастасія Іванівна 51401514 AP 02.11.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0386072; 2021р. 
- 0386072; 
2021р. - 
0386072

Комп’ютерні науки 155,550

2 8988097 863671

Кравченко Олександр Романович 52577774 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0044815; 2021р. 
- 0044815; 
2021р. - 
0044815

Комп’ютерні науки 168,606
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3 9065356 863671

Машков Олександр Олександрович 50834952 AP 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0066579

Комп’ютерні науки 125,205
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1334-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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9693488 820157

Кравцова Оксана Володимирівна 14883942 AP 22.06.2001 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0394166; 2021р. 
- 0394166; 
2021р. - 
0394166

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

148,153
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1334-З

181 Харчові технології 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9829877 851860

Анєнко Анастасія Валеріївна 52633740 AP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0268301; 2021р. 
- 0268301; 
2021р. - 
0268301

Харчові технології 176,244

2 9288944 851860
Дорошенко Андрій Вікторович 020038 ГM 01.04.1994 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Харчові технології 147,581

3 9015582 851860

Жмурін Олег Анатолійович 42936188 XE 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0021110; 2021р. 
- 0021110; 
2021р. - 
0021110

Харчові технології 128,750
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4 9732531 851860

Синявська Марія Сергіївна 52634165 AP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0310056; 2021р. 
- 0310056; 
2021р. - 
0310056

Харчові технології 145,344
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1334-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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9750241 861401

Алфьорова Дар`я Сергіївна 52656014 AP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0152904; 2021р. 
- 0152904; 
2021р. - 
0152904

Агрономія 154,887

2 9221836 861401

Задірако Карина Євгенівна 52015781 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0095243; 2020р. 
- 0095243; 
2020р. - 
0095243

Агрономія 146,644
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3 8875180 861401

Іконнікова Валерія Ігорівна 48736149 AP 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0040683; 2021р. 
- 0040683; 
2021р. - 
0040683

Агрономія 146,644

4 9206113 861401

Клєванова Ольга Сергіївна 52655954 AP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0148715; 2021р. 
- 0148715; 
2021р. - 
0148715

Агрономія 138,373

5 9947240 861401

Курило Владислав Віталійович 51920621 AP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0353533; 2021р. 
- 0386373; 
2021р. - 
0386373

Агрономія 130,407
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1334-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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9000305 846081
Артібякін Олександр Сергійович 42142385 AP 16.11.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 147,269

2 9005755 846081
Євпраксін Богдан Едуардович 38409714 TA 30.06.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 149,349

3 9003720 846081
Мурашко Сергій Миколайович 008873 MHAB 20.06.1996 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 166,048
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