


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 «11»  серпня 2021 року 
№ 1350-З

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10227899 876276
Сідорішина Олена Петрівна 43711091 AP 05.06.2012 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0387632; 2021р. 
- 0387632

Менеджмент 154,000
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 1350-З

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9751320 834294
Волкова Євгенія Юріївна 077353 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0124623; 2020р. 
- 0124623

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

133,500

2 10156265 834294
Єрошенко Валерія Денисівна 077359 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0123915; 2021р. 
- 0388665

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

130,750

3 9750774 834294
Кленкова Антоніна Вячеславівна 026116 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0087608; 2020р. 
- 0087608

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

149,000
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 1350-З

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9977654 825628
Гатілов Максим Андрійович 082848 E17 30.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0384952; 2021р. 
- 0384952

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

116,750

2 9249919 825628
Сирцев Анатолій Олександрович 012645 E16 29.02.2016 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0391988; 2021р. 
- 0391988

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

124,750

3 9873076 825628
Харченко Дмитро Миколайович 007167 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0389840; 2021р. 
- 0389840

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

123,750
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 1350-З

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9833579 848340
Біла Тетяна Леонідівна 028658 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0351529; 2021р. 
- 0351529

Агрономія 141,000
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 1350-З

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9028962 946054
Алієв Сервер Юсупович 21354945 KP 30.01.2003 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

133,500

2 9282773 946054
Козолій Оксана Василівна 33104172 BA 12.02.2008 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0383875; 2021р. 
- 0383875

Публічне 
управління та 
адміністрування

123,750
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