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Шановні вступники!

Цей презентаційний матеріал розроблено з метою
ознайомлення Вас із особливостями вступу у 2021 році до
магістратури Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного – одного із провідних
закладів вищої освіти південно-східного регіону України
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Факультет

Економіки та 

бізнесу

Код Назва спеціальності Назва освітньої програми

051 Економіка Економіка

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

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

281
Публічне управління та 

адміністрування

Публічне управління та 

адміністрування
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Факультет

Агротехнологій 

та екології

Код Назва спеціальності Назва освітньої програми

101 Екологія Екологія

181 Харчові технології Харчові технології

201 Агрономія Агрономія

263 Цивільна безпека Цивільна безпека
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Факультет 

Енергетики та 

комп’ютерних 

технологій

Код Назва спеціальності Назва освітньої програми

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

141

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка
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Механіко-

технологічний

факультет

Код Назва спеціальності Назва освітньої програми

133
Галузеве 

машинобудування

Галузеве 

машинобудування

208 Агроінженерія Агроінженерія
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Календар вступної кампанії 2021

01 липня

15 липня

22 липня

(не по ЄВІ)
прийом заяв

02 серпня

07 серпня виконання вимог для осіб, рекомендованих до 
зарахування на бюджетні місця

12 серпня

13 серпня

Освітній рівень магістра, денна та заочна форми навчання

оголошення рейтингового списку вступників

зарахування на бюджетні місця

зарахування за контрактом

початок реєстрації електронних кабінетів вступників

8

11 травня
реєстрація вступників на складання ЄВІ

03 червня

30 червня проведення основної сесії ЄВІ

23 липня

(по ЄВІ)

проведення вступних випробувань30 липня Детальніше тут
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КБ = K1×П1+K2×П2+П3

П1 – оцінка ЄВІ з іноземної мови або вступного іспиту з
іноземної мови, складеного в університеті;

П2  – оцінка фахового вступного випробування;
П3 – показник конкурсного відбору (середній бал

додатка документа про здобутий освітній ступінь,
обрахований за 20-бальною шкалою);

K1, K2 – вагові коефіцієнти, K1 = 0,25; K1 = 0,75.



Заяви для вступу на 
спеціальності освітнього рівня 

магістра подаються в 
електронній формі на сайті: 
http://ez.osvitavsim.org.ua

Як подати заяву на участь у конкурсі?

Портал http://ez.osvitavsim.org.ua належить Державному підприємству «Інфоресурс»,
яке є адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), 

у якій відбувається зарахування кожного вступника в Україні

Початок реєстрації електронних кабінетів 

1 липня 2020 року
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Шановні вступники!
Якщо у вас виникають питання або є сумніви
щодо правильності дій при створенні
електронного кабінету та внесенні заяв в
електронній формі, будь-ласка, звертайтеся до

КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ТДАТУ                                                 

З ПИТАНЬ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ВСТУПНИКАМ ПІД 

ЧАС ПОДАННЯ ЗАЯВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Ми обов'язково допоможемо вам !

Центр працюватиме у період з 01.07. по 23.07. 2021 року



Для ознайомлення з детальною інформацією щодо вступу до ТДАТУ завітайте на наш
офіційний сайт http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup
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ОСВІТА – ВАША ДОРОГА В МАЙБУТНЄ! ТАК ПРОЙДІТЬ ЇЇ РАЗОМ З НАМИ!


