
ШАНОВНИЙ ВСТУПНИКУ 2021! 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Дмитра Моторного 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
за першим (бакалаврським) рівнем  

на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями: 
051 – Економіка  
071 – Облік і оподаткування 
072 – Фінанси, банківська справа та страхування 
073 – Менеджмент 
075 – Маркетинг 
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
242 – Туризм 
281 – Публічне управління та адміністрування 
241 – Готельно-ресторанна справа 
181 – Харчові технології 
193 – Геодезія та землеустрій 

101 – Екологія 
122 –  Комп’ютерні науки  
131 –  Прикладна механіка 
133 – Галузеве машинобудування 
141 – Електроенергетика, електротехніка та  

електромеханіка  
201 – Агрономія 
203 – Садівництво та виноградарство 
208 – Агроінженерія 
263 – Цивільна безпека 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ 
На перший курс університету для здобуття освітнього ступеня бакалавра приймаються громадяни України та іноземці, які мають 

повну загальну середню освіту (далі ПЗСО). 
Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в університеті проводиться: 

 за державним замовленням – за рахунок видатків державного бюджету України; 
 за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб; 

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Етап вступної кампанії 
Форма навчання 

Денна 
Заочна 

I сесія (літо) ІІ сесія (осінь) 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів * 

з 1 липня 2021 р. – 

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 р. 25 жовтня 2021 р. 

Завершення прийому заяв та документів 

 для осіб, які складатимуть вступні іспити в університеті  16 липня 2021 р. 01 листопада 2021 р. 

 для осіб, які беруть участь у конкурсі за результатами 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

23 липня 2021 р. 08 листопада 2021 р. 

Проведення вступних іспитів   01 – 12 липня, 13 – 20 липня 2021 р. 02 – 08 листопада 2021 р. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 
зазначенням рекомендованих до зарахування 

28 липня 2021 р. 09 листопада 2021 р. 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування 
 – на місця державного замовлення 02 серпня 2021 р. – 

– за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 10 серпня 2021 р. 
не пізніше  

11 листопада 2021 р. 
Зарахування за державним замовленням  09 серпня 2021 р. – 

Зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб 11 серпня 2021 р. 
не пізніше  

12 листопада 2021 р. 

* У період реєстрації електронних кабінетів вступників з 01.07. по 23.07.2021 року в ТДАТУ працює консультаційний 
пункт для надання допомоги вступникам при створенні електронного кабінету та поданні заяв в електронній формі. 

 Вступники на денну та заочну (І сесія)  форми навчання, подають заяви тільки в електронній формі, крім випадків передбаченими 
Правилами прийому до ТДАТУ у 2021 році (подають заяви в паперовій формі). Заяву в електронній формі можна подати за адресою: 
www.ez.osvitavsim.org.ua. Під час ІІ сесії (восени) вступної кампанії вступники подають заяви тільки в паперовій формі. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ТДАТУ 
 свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту і додаток до нього;  
 сертифікат(и) ЗНО; 
 копіі: паспорта –3 прим., ідентифікаційного коду – 3 прим., посвідчення про приписку до призовної дільниці (для хлопців) -1 прим.; 
 кольорова фотокартка для документів, розміром 3 х 4 см – 4 шт; 
 медична довідка за формою 0-86/О (тільки для денної форми); 
 інші документи (за наявності), що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі  

відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти України в 2021 році. 

ВАЖЛИВО! Запрошуємо випускників шкіл взяти участь у Всеукраїнських олімпіадах ТДАТУ для професійної орієнтації 
вступників на основі ПЗСО. Призерам олімпіади при вступі до ТДАТУ, при розрахунку конкурсного балу нараховуються                                  
до 20 додаткових балів до одного  конкурсного предмета, з якого бралася участь в олімпіаді. Зареєструватися та пройти олімпіаду можна 
на сайті приймальної комісії http://www.tsatu.edu.ua/pk/vseukrajinski-olimpiady-tdatu-dlja-profesijnoji-orijentaciji-vstupnykiv.  

У ТДАТУ працюють підготовчі курси для вступників. Детальніше про особливості навчання на підготовчих курсах ТДАТУ можна 
дізнатися зателефонувавши до відділу профорієнтації та довузівської  підготовки ТДАТУ за номером (0619) 42-10-03. 

Більш детальну інформацію про особливості вступної кампанії можна отримати завітавши на сторінку приймальної комісії                 

офіційного веб-сайту університету: www.tsatu.edu.ua/pk/vstup або зателефонувавши за номерами  (0619) 42-31-27, (098) 499-17-04 

НАША АДРЕСА: 72310, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 18, Приймальна комісія (аудиторія 1.116). 
е-mail: pk@tsatu.edu.ua                                  Інформаційний сайт університету www.tsatu.edu.ua 

http://www.ez.osvitavsim.org.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/pk/vseukrajinski-olimpiady-tdatu-dlja-profesijnoji-orijentaciji-vstupnykiv
http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup
mailto:pk@tsatu.edu.ua
http://www.tsatu.edu.ua/


ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ТДАТУ В 2021 РОЦІ 

Код Назва спеціальності Назва освітньої програми 
Конкурсні предмети 

перший предмет* другий предмет третій предмет 

051 Економіка 

Економічна кібернетика та 
програмування 

Українська мова 
та література 

Математика 

Історія України, або 
іноземна мова, або 

біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

Економічний консалтинг та 
бізнес-економіка 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

Українська мова 
та література 

Математика 

Історія України, або 
іноземна мова, або 
біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

072 
Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Фінанси, банківська справа 
та страхування 

073 Менеджмент Менеджмент 

075 Маркетинг Маркетинг 

076 
Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

101 Екологія Екологія Українська мова Біологія 

Історія України, або 
математика, або 
іноземна мова, або 
географія, або фізика, 
або хімія 

122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки Українська мова Математика 

Історія України, або 
іноземна мова, або 
біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

131 Прикладна механіка 
Комп’ютерне проектування 
і дизайн 

Українська мова Математика 

Історія України, або 
іноземна мова, або 
біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

133 Галузеве машинобудування 
Комп’ютерний інжиніринг 
харчових і переробних 
виробництв  

Українська мова Математика 

Історія України, або 
іноземна мова, або 
біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Українська мова Математика 

Історія України, або 
іноземна мова, або 
біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

181 Харчові технології  Харчові технології  Українська мова Математика 

Історія України, або 
іноземна мова, або 
біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій  Українська мова Математика 

Історія України, або 
іноземна мова, або 
біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

201 Агрономія Агрономія 

Українська мова Біологія 

Історія України, або 
математика, або 
іноземна мова, або 
географія, або фізика, 
або хімія 

203 
Садівництво та 
виноградарство  

Садівництво та 
виноградарство  

208 Агроінженерія Агроінженерія Українська мова Математика 

Історія України, або 
іноземна мова, або 
біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

241 
Готельно-ресторанна 
справа  

Готельно-ресторанна 
справа  Українська мова 

та література 
Іноземна мова 

Історія України, або 
математика, або 
біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 242 Туризм Туризм 

263 Цивільна безпека  Цивільна безпека  Українська мова Математика 
Фізика або іноземна 
мова 

281 
Публічне управління та  
адміністрування 

Публічне управління та  
адміністрування 

Українська мова 
та література 

Математика 

Історія України, або 
іноземна мова, або 
біологія, або географія, 
або фізика, або хімія 

* Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови та літератури 


