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Шановні вступники!
Зараз, закінчуючи загальноосвітню школу, ви стоїте перед вибором, можливо, найголовнішим у своєму житті – ким
стати, до якого закладу вищої освіти вступити, яку спеціальність обрати?
Вступивши до Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного ви маєте можливість
навчатися не тільки на обраній спеціальності, але й відкриєте для себе широкі можливості для розвитку та самореалізації
себе як особистості, навчитеся завжди досягати поставленої мети та бути успішними.
Отримані вами глибокі знання у певній галузі знань дозволять на фаховому рівні вирішувати складні завдання та стати
гідними фахівцями на ринку праці, при цьому отриманий диплом державного зразка з додатком до диплому
міжнародного зразка надасть вам можливість здійснювати професійну діяльність не тільки в Україні, а й у провідних
країнах світу.

Цей презентаційний матеріал розроблено з метою ознайомлення вас з особливостями вступу у 2021 році до
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного – одного із провідних закладів вищої
освіти південно-східного регіону України
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Спеціальності освітнього рівня бакалавра ТДАТУ
Код

Назва спеціальності

051 Економіка

071 Облік і оподаткування
Факультет
Економіки та
бізнесу

072

Фінанси, банківська справа
та страхування

Назва освітньої програми
Економічна кібернетика та
програмування
Економічний консалтинг та
бізнес-економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа
та страхування

073 Менеджмент

Менеджмент

075 Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
біржова діяльність

242 Туризм
281

4

Публічне управління та
адміністрування

Туризм
Публічне управління та
адміністрування

Спеціальності освітнього рівня бакалавра ТДАТУ
Код Назва спеціальності

Назва освітньої програми

101 Екологія

Екологія

181 Харчові технології

Харчові технології

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Факультет
Агротехнологій
201 Агрономія
та екології
203

Садівництво та
виноградарство

5

Агрономія
Садівництво та
виноградарство

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
263 Цивільна безпека

Цивільна безпека

Спеціальності освітнього рівня бакалавра ТДАТУ

Факультет
Енергетики та
комп’ютерних
технологій

Код Назва спеціальності

Назва освітньої програми

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Електроенергетика,
141 електротехніка та
електромеханіка

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
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Спеціальності освітнього рівня бакалавра ТДАТУ
Код Назва спеціальності

7

Назва освітньої програми

Комп’ютерне
131 Прикладна механіка
проектування і дизайн

Механікотехнологічний 133 Галузеве
машинобудування
факультет

208 Агроінженерія

Комп’ютерний
інжиніринг харчових і
переробних виробництв

Агроінженерія

Календар вступної кампанії 2021
Освітній рівень бакалавра, денна форма навчання, випускники шкіл

01 липня

реєстрація електронних кабінетів вступників

14 липня

прийом заяв
23 липня
28 липня

оголошення рейтингового списку вступників

02 серпня
09 серпня

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

11 серпня

зарахування за контрактом

8

Скільки предметів ЗНО необхідно скласти для вступу до ТДАТУ?
Для того, щоб подати
заяву на будь-яку
спеціальність ТДАТУ
необхідно скласти три
предмети ЗНО з
результатом 100 балів і
вище за кожний

9

Перший предмет – фіксований, без варіантів вибору
Другий предмет – фіксований, без варіантів вибору
Третій предмет – на вибір вступника

Яка необхідна мінімальна кількість балів у сертифікатах ЗНО?
Мінімальна кількість балів з кожного конкурсного предмету для допуску до участі
у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб на будь-яку спеціальність,,
крім спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” становить 100 балів.

ВАЖЛИВО!

Конкурсний бал для допуску до участі у конкурсі за державним замовленням,
крім спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” не може бути
менше 125,000.
Конкурсний бал для допуску до участі у конкурсі за всіма формами фінансування
навчання на спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування” не може
бути менше 140 балів.

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу до ТДАТУ у 2021 році 10
Факультет економіки та бізнесу ТДАТУ
Код

051

Назва спеціальності

Назва освітньої програми

Перший предмет
(обов’язковий)

Другий предмет
(обов’язковий)

Економічна кібернетика та
програмування

українська мова
та література

математика

Економічний консалтинг та
бізнес-економіка

українська мова
та література

математика

Економіка

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

українська мова
та література

математика

072

Фінанси, банківська справа
та страхування

Фінанси, банківська справа
та страхування

українська мова
та література

математика

073

Менеджмент

Менеджмент

українська мова
та література

математика

075

Маркетинг

Маркетинг

українська мова
та література

математика

076

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

українська мова
та література

математика

242

Туризм

Туризм

українська мова
та література

іноземна мова

281

Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

українська мова
та література

математика

Третій предмет
(на вибір)
історія України, або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
історія України, або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
історія України, або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
історія України, або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
історія України, або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
історія України, або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
історія України, або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
історія України, або математика,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія
історія України, або іноземна мова,
або біологія, або географія, або
фізика, або хімія

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу до ТДАТУ у 2021 році 11
Факультет агротехнологій та екології ТДАТУ
Код

101

181

Назва спеціальності

Екологія

Харчові технології

Назва освітньої програми

Екологія

Харчові технології

Перший предмет
(обов’язковий)

Другий предмет
(обов’язковий)

Третій предмет
(на вибір)

українська мова

біологія

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

математика

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

українська мова

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

українська мова

біологія

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

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

українська мова

математика

іноземна мова або фізика

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

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу до ТДАТУ у 2021 році 12
Механіко-технологічний факультет ТДАТУ
Код

Назва спеціальності

Назва освітньої програми

Перший предмет
(обов’язковий)

Другий предмет
(обов’язковий)

Третій предмет
(на вибір)

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

математика

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

208

Агроінженерія

Агроінженерія

українська мова

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу до ТДАТУ у 2021 році 13
Факультет енергетики і комп’ютерних технологій ТДАТУ
Код

Назва спеціальності

Назва освітньої програми

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

144

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Перший предмет
(обов’язковий)

українська мова

українська мова

Другий предмет
(обов’язковий)

Третій предмет
(на вибір)

математика

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

математика

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

За якою формулою розраховується конкурсний бал?

ЗНО 1
х К1
max - 200 балів
К1 = 0,55

+

ЗНО 2
х К2
max - 200 балів
К2 = 0,2

+

ЗНО 3
х К3

+

max - 200 балів
К3 =0,2

14

Середній
бал атестату

х К4

max - 200 балів
К4 = 0,05

Сума коефіцієнтів
К1 + К2 + К3 + К4 = 1;
Максимальне значення конкурсного балу ≤ 200 балів

Приклад:
Укр.мова 170×0,55 + Біологія 160×0,2+ Математика 150×0,2+
+ Середній бал атестату 175×0,05 = 164,25 бала

Про додаткові коефіцієнти конкурсного бала

15

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його
множення на їх добуток, при цьому:

РК конкурсного балу вступників ТДАТУ дорівнює 1,02
101 Екологія

ГК дорівнює
1,02 для заяв поданих з
пріоритетностями 1 та 2 на
спеціальності:
СК дорівнює
1,02 для осіб, зареєстрованих у
селах та які здобули повну
загальну середню освіту у
закладах освіти, що
знаходяться на території сіл, у
рік вступу

131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
181 Харчові технології
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
203 Садівництво та виноградарство

СК дорівнює
1,05 – для спеціальностей:

208 Агроінженерія
263 Цивільна безпека

Як підвищити значення свого конкурсного бала?
Питання, яке турбує кожного
вступника: «Як можна підвищити
свої можливості вступити на місце
за державним замовленням?»

Як можна підвищити
значення
конкурсного балу?

За якими
предметами
проводиться
Всеукраїнська
олімпіада
ТДАТУ?

16

У нас є відповідь – треба підвищити значення свого
конкурсного бала! Чим більше його значення, тим
більше шанс отримання рекомендації до
зарахування на місце за державним замовленням.
У кожного випускника школи є можливість взяти участь
у Всеукраїнській олімпіаді ТДАТУ для вступників на
основі повної загальної середньої освіти.
Учаснику Олімпіади, який набере певну кількість балів,
є можливість нарахувати до 20 балів (!) до конкурсного
предмета, з якого випускник брав участь в олімпіаді,
під час розрахунку конкурсного балу.

Українська мова та література
Математика
Фізика
Біологія
Хімія
Географія
Іноземна мова (англійська, німецька)

Як підвищити значення свого конкурсного бала?

17

Приклад розрахунку КБ учаснику олімпіади ТДАТУ
Склавши ЗНО, ти отримав 170 балів з української мови та літератури, 165 балів з біології, 150 балів з математики та
маєш атестат з 175 балами. При вступі на спеціальність «Агрономія» твій конкурсний бал (умовно) складатиме:
Укр.мова 170×0,55 + Біологія 165×0,2+ Математика 150×0,2 + Середній бал атестату 175×0,05 = 164,25 бали
Після перемоги у ІІ турі олімпіаді з української мови та літератури і отримання, наприклад, додаткових 18 балів твій конкурсний
бал складатиме:

Укр.мова (170+18)×0,55 + Біологія 165×0,2+ Математика 150×0,2 + Середній бал атестату 175×0,05 = 175,15 бали (↑10,9)

Таким чином, за рахунок олімпіади ти отримуєш +10,9 бала до загального конкурсного
бала, а це суттєво підвищує твої шанси вступити на місце державного замовлення.
Бали нараховуються при вступі на такі спеціальності ТДАТУ
Код

Назва освітньої програми

Назва спеціальності

101

Екологія

Екологія

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування і дизайн

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

181

Харчові технології

Харчові технології

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

201

Агрономія

Агрономія

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

208

Агроінженерія

Агроінженерія

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

Всеукраїнська олімпіада ТДАТУ для вступників на основі ПЗСО
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Олімпіади у 2021 році проводяться у два тури:
▪ дистанційний (з 01.12.2020 по 05.03.2021)
▪ очний (з 15.03.2021 по 31.05.2021)

Основні
засади
проведення
олімпіад

Дистанційний та очний тури олімпіад проводяться у формі тестового
комп'ютерного тестування, яке здійснюється на навчально-інформаційному
порталі (НІП) ТДАТУ у формі самостійного діалогу учасника олімпіади з
комп’ютером. Також є можливість взяти участь в олімпіаді у письмовій
формі, шляхом отримання варіанта тестових завдань та надання на них
самостійних відповідей у відповідному бланку завдань.
Учаснику задається 50 завдань. Кожне завдання містить чотири варіанти
відповідей, серед яких лише одна правильна
Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Результати дистанційного
та очного туру Олімпіади оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів

Одна й та сама особа може взяти участь у олімпіадах з декількох предметів,
при цьому нарахування додаткових балів здійснюватиметься тільки за
одним конкурсним предметом

Всеукраїнські олімпіади ТДАТУ для вступників на основі ПЗСО
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Для того, щоб стати учасником першого (дистанційного) туру необхідно у
період його проведення зареєструватися для участі в олімпіаді на веб-сайті
ТДАТУ за посиланням, яке розміщено на головній сторінці

Перший
(дистанційний)
тур

На зазначену електронну пошту при підтвердженні реєстрації, ви отримаєте
логін та пароль для доступу до навчально-інформаційного порталу
www.nip.tsatu.edu.ua
Здійснивши вхід на портал та обравши предмет олімпіади учасники мають
можливість ознайомитися із завданнями та приступити до їх розв'язання

Остаточні результати доводяться до відома учасників у вигляді
повідомлення на електронну пошту після підбиття остаточних підсумків
першого туру
До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше
75 балів у першому турі

Всеукраїнські олімпіади ТДАТУ для вступників на основі ПЗСО

Другий
(очний) тур
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Другий тур проводиться в університеті або у формі комп’ютерного тестування з використанням
навчально-інформаційного порталу ТДАТУ або у письмовій формі
Учасники олімпіади самостійно вводять відповіді в комп’ютер або у бланк відповідей у
присутності членів предметно-методичної комісії з відповідного предмету.
У 2020 році учасники Олімпіади можуть проходити очний тур на умовах дистанційної участі з
використанням комп’ютерного тестування навчально-інформаційного порталі ТДАТУ. Більш
детально про реєстрацію за посиланням http://www.tsatu.edu.ua/pk/vseukrajinski-olimpiadytdatu-dlja-profesijnoji-orijentaciji-vstupnykiv/
Додаткові бали нараховуються учасникам другого туру, які набрали більше 90 балів, шляхом
переведення результату із 100-бальної шкали у 20-бальну шкалу на основі даних таблиці

Бали, одержані у ІІ турі Олімпіади
90
92
94
96
98-100
Коли і як здійснюється
нарахування
додаткових балів?

Додаткові бали до конкурсного предмету
12
14
16
18
20

Для нарахування додаткових балів необхідно при створенні електронної заяви на спеціальності при
вступі, на які можна отримати ці додаткові бали, поставити відповідну позначку

Я є учасником Всеукраїнської олімпіади для професійної орієнтації вступників закладу вищої
освіти «Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного»

Як подати заяву на участь у конкурсі?
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Заяви для вступу на спеціальності
освітнього рівня бакалавра від
вступників на основі повної загальної
середньої освіти подаються в
електронній формі на сайті:
http://ez.osvitavsim.org.ua

Початок реєстрації електронних кабінетів

1 липня 2021 року
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

Як створити електронну заяву?
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КРОК 1
Під час реєстрації на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua
вступнику необхідно зазначити такі дані:
• адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса
буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
• пароль для входу до особистого електронного кабінету;
• номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання;
• серія та номер свідоцтва про повну загальну середню освіту;
• середній бал додатка до зазначеного свідоцтва, обчислений за 12-бальною
шкалою з округленням до десятих частин бала.

КРОК 2
• У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім'я, по батькові, дата
народження, стать, громадянство тощо) він отримує на зазначену ним
адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого
електронного кабінету вступника.

Як створити електронну заяву?

КРОК 3
У власному електронному кабінеті вводяться додаткові дані:
▪ завантажується скан-копія додатку до свідоцтва про ПЗСО
▪ завантажується скан-копія власного фото, розміром 3х4 см
▪ завантажується скан-копія документа, що підтверджує
реєстрацію у сільському населеному пункті (за потреби)

КРОК 4
Для подання заяви необхідно обрати заклад вищої освіти,
освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановити
пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для
зарахування на місця за державним замовленням

23

Скільки заяв може створити вступник у 2021 році?

На місця державного
замовлення

не більше, ніж 5 заяв на
будь-які спеціальності

На контрактні місця

не більше, ніж 30 заяв на
будь-які спеціальності
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Що таке пріоритетність заяви?
Заяви на місця за державним замовленням подаються за пріоритетністю

Пріоритетність
заяви

визначена вступником під час подання заяв черговість їх
розгляду у разі адресного розміщення бюджетних місць

Пріоритетність заяви від 1 до 5
вступник встановлює самостійно
при створенні заяви, де

1 – показник найбільш пріоритетної заяви
5 – показник найменш пріоритетної заяви

Змінити встановлений заяві пріоритет неможливо!

Консультаційний центр ТДАТУ з питань створення електронних заяв

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
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Програма для вступників: ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ КОЖНОГО ДНЯ

Запрошуємо
відвідати День
відкритих дверей,
який ми проведемо
за індивідуальною
програмою для
кожного з вас!
Як зареєструватися?
• зайдіть за відповідним посиланням на головній сторінці сайту
• оберіть зручний для вас час
• оберіть індивідуальну програму
• заповніть форму для зворотного зв’язку
• дочекайтеся дзвінка від представника університету

Все готово. Ми чекаємо на вас!
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Офіційна сторінка приймальної комісії ТДАТУ
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Для ознайомлення з детальною інформацією щодо вступу до ТДАТУ завітайте на наш
офіційний сайт http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup

ОСВІТА – ВАША ДОРОГА В МАЙБУТНЄ! ТАК ПРОЙДІТЬ ЇЇ РАЗОМ З НАМИ!

