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ГІДНЕ МАЙБУТНЄ РАЗОМ ІЗ ТДАТУГІДНЕ МАЙБУТНЄ РАЗОМ ІЗ ТДАТУ
20 спеціальностей різних напрямків пропонує вступни-

кам лідер вищої освіти України – Таврійський державний 
агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. 
ТДАТУ пишається своїм науково-педагогічним колекти-
вом, у складі якого понад 40 докторів наук, професорів, 
більше 250 кандидатів наук, доцентів, серед них академіки 
та члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 
науковий доробок яких відомий далеко за межами нашої 
держави. 

Навчальні аудиторії і лабораторії ТДАТУ оснащені сучасним Навчальні аудиторії і лабораторії ТДАТУ оснащені сучасним 
устаткуванням. Матеріальна база відповідає усім вимогам і до-устаткуванням. Матеріальна база відповідає усім вимогам і до-
зволяє організувати навчально-виховний процес відповідно до зволяє організувати навчально-виховний процес відповідно до 
європейських вимог. Це дев’ять навчально-лабораторних корпу-європейських вимог. Це дев’ять навчально-лабораторних корпу-
сів, аудиторії яких обладнані сучасною комп’ютерною технікою, сів, аудиторії яких обладнані сучасною комп’ютерною технікою, 
стендами, тренажерами. В освітньому процесі використовується стендами, тренажерами. В освітньому процесі використовується 
новітня сільськогосподарська техніка, обладнання переробних новітня сільськогосподарська техніка, обладнання переробних 
та харчових виробництв тощо.та харчових виробництв тощо.

Студенти Таврійського ДАТУ мають можливість пройти Студенти Таврійського ДАТУ мають можливість пройти 
виробничу практику за кордоном. Університет співпрацює з ба-виробничу практику за кордоном. Університет співпрацює з ба-
гатьма країнами світу: США, Франція, Нідерланди, Німеччина, гатьма країнами світу: США, Франція, Нідерланди, Німеччина, 
Польща, Швеція, Швейцарія та іншими. Студенти університету Польща, Швеція, Швейцарія та іншими. Студенти університету 
мають можливість отримати паралельно з українським дипло-мають можливість отримати паралельно з українським дипло-
мом магістра і європейський диплом. Студенти 3-4 курсів мають мом магістра і європейський диплом. Студенти 3-4 курсів мають 
можливість пройти курси військової підготовки та отримати можливість пройти курси військової підготовки та отримати 
звання офіцера запасу, що значно розширює можливості для звання офіцера запасу, що значно розширює можливості для 
працевлаштування.працевлаштування.

У нас запроваджена дуальна форма навчання, коли здо-У нас запроваджена дуальна форма навчання, коли здо-
бувачі вищої освіти практичну частину матеріалу засвоюють бувачі вищої освіти практичну частину матеріалу засвоюють 
безпосередньо на підприємствах, і відповідно мають можливість безпосередньо на підприємствах, і відповідно мають можливість 
гарантованого працевлаштування. З 2020 року Таврійський дер-гарантованого працевлаштування. З 2020 року Таврійський дер-
жавний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного жавний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
– представник аграрних ЗВО півдня України, де реалізовується – представник аграрних ЗВО півдня України, де реалізовується 
новітня магістерська програма «Агрокебети».новітня магістерська програма «Агрокебети».

Навчаючись в університеті, студенти мають можливість Навчаючись в університеті, студенти мають можливість 
отримати робочі професії: «Електромонтер з ремонту і обслу-отримати робочі професії: «Електромонтер з ремонту і обслу-
говування електричного устаткування», «Електрогазозварник», говування електричного устаткування», «Електрогазозварник», 
«Токар», «Плодоовочівник», «Контролер харчової продукції», «Токар», «Плодоовочівник», «Контролер харчової продукції», 
«Машиніст тістообробних машин», «Налагоджувальник устат-«Машиніст тістообробних машин», «Налагоджувальник устат-
кування з виробництва харчової продукції», «Єгер», «Оператор кування з виробництва харчової продукції», «Єгер», «Оператор 
комп’ютерного набору», «Оператор верстатів з програмним комп’ютерного набору», «Оператор верстатів з програмним 
керуванням», «Бджоляр». Також під час навчання здобувачі  керуванням», «Бджоляр». Також під час навчання здобувачі  
вищої освіти мають можливість отримати посвідчення водія вищої освіти мають можливість отримати посвідчення водія 
категорії «В» і посвідчення тракториста-машиніста категорій категорії «В» і посвідчення тракториста-машиніста категорій 
«А1», «А2», «В1».«А1», «А2», «В1».

Центр громадського харчування університету має велику Центр громадського харчування університету має велику 
їдальню, затишне кафе та буфети, які розташовані в кожному їдальню, затишне кафе та буфети, які розташовані в кожному 
навчальному корпусі. Доступна ціна і смачна їжа задовольняє навчальному корпусі. Доступна ціна і смачна їжа задовольняє 
найвибагливіші потреби. У їдальні і кафе проходять тематичні найвибагливіші потреби. У їдальні і кафе проходять тематичні 
та виховні заходи на замовлення студентів і співробітників та виховні заходи на замовлення студентів і співробітників 
університету.університету.

Для проживання іногородніх студентів університет надає Для проживання іногородніх студентів університет надає 
місця у гуртожитках. Мешканці забезпечені необхідним побу-місця у гуртожитках. Мешканці забезпечені необхідним побу-
товим обладнанням та інвентарем. Гуртожитки університету товим обладнанням та інвентарем. Гуртожитки університету 
неодноразово були переможцями обласних та всеукраїнських неодноразово були переможцями обласних та всеукраїнських 
конкурсів на кращий гуртожиток серед ЗВО України.конкурсів на кращий гуртожиток серед ЗВО України.

Має наш університет спортивний клуб «Таврія-університет», Має наш університет спортивний клуб «Таврія-університет», 
Центр культури і дозвілля студентів та Наукову бібліотеку з по-Центр культури і дозвілля студентів та Наукову бібліотеку з по-
тужними фондами друкованих та електронних примірників. Не тужними фондами друкованих та електронних примірників. Не 
кожен великий заклад вищої освіти може похвалитися власною кожен великий заклад вищої освіти може похвалитися власною 
лабораторією «Навчальне кафе», де готують страви саме лабораторією «Навчальне кафе», де готують страви саме 
студенти університету під час практики, та великим спортивно-студенти університету під час практики, та великим спортивно-
оздоровчим комплексом «Салют» на мальовничому узбережжі оздоровчим комплексом «Салют» на мальовничому узбережжі 
Азовського моря.Азовського моря.

Саме тут… якісна освіта, гарантоване працевлашту-Саме тут… якісна освіта, гарантоване працевлашту-
вання, міжнародна практика, військова підготовка … твій вання, міжнародна практика, військова підготовка … твій 
ТДАТУ!ТДАТУ!

2020 РІК ДЛЯ ТДАТУ СКЛАДНИЙ, АЛЕ РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ
Крім того, наш університет був нагороджений Золотою ме-

даллю у номінації «Дуальна форма здобуття освіти, як дієвий 
механізм підвищення якості підготовки фахівців». 

Відзначили ТДАТУ і за активну участь у презентації досягнень 
із модернізації вищої освіти. Ці досягнення стали можливими 
завдяки плідній науковій діяльності усього колективу науково-пе-
дагогічних працівників і студентів ТДАТУ. За останні роки ТДАТУ 
двічі отримував Гран-прі «Лідер вищої освіти», Гран-прі «Лідер 
наукової діяльності», «Лідер міжнародної діяльності», «Лідер 
післядипломної освіти» та є багаторазовим переможцем у різних 
номінаціях з інноваційної освіти. 

У вересні ректор ТДАТУ Володимир Кюрчев рішенням за-
сідання Правління ICC UKRAINE був нагороджений «Орденом 
ICC UKRAINE», а в.о. зав. кафедри геоекології та землеустрою 
Сергій Мовчан медаллю «Золота скіфська пектораль».

Подія відбулася в межах засідання Правління Україн-
ського національного комітету міжнародної торгової палати 
– International Chamber of Commerce UKRAINE (ICCU), яке про-
ходило в приміщенні НАН України під головуванням Президен-
та ICCU, члена Урядового комітету КМУ, члена Світової Ради 
міжнародної торгової палати Володимира Щелкунова. Серед 
питань, що стосувалися нашого університету: про відкриття 
представництва ICC UKRAINE при Таврійському державному 
агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, як 
філіалу Запорізького регіонального представництва.

Таврійський державний агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного є постійним учасником виставок. 
На ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 
2020» ТДАТУ отримав найвищу нагороду ГРАН-ПРІ «Лідер 
наукової та науково-технічної діяльності».
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ТДАТУ СЕРЕД 50-ТИ КРАЩИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ
У АКАДЕМІЧНОМУ РЕЙТИНГУ «ТОП-200 УКРАЇНА»

Показником успішності і якості освіти сучасного університету є його позиція у
національних та міжнародних рейтингах закладів вищої освіти.

Серед різноманітних рей-
тингів, які проводилися у 2020 
році, найбільш визнаним є 
академічний рейтинг ЗВО 
України «Топ-200 Україна». 
Цей рейтинг щорічно про-
водить Центр міжнародних 
проєктів «Євроосвіта» у парт-
нерстві з міжнародною групою 
експертів IREG Observatory 
on Academic Ranking and 
Excellence. Його методика ба-
зується на використанні даних 
прямих вимірів та експертних 
думок. Рейтинг українських 
університетів у цьому році 
розраховувався за десятьма 
показниками, шість із них є 

міжнародними, чотири – на-
ціональними.

У загальному рейтингу 
ЗВО України у 2020 році Тав-
рійський державний агротех-
нологічний університет імені 
Дмитра Моторного посів 48 
місце і покращив на 18 позицій 
свої результати у порівняні з 
минулим роком. ТДАТУ впер-
ше увійшов до 50-ти кращих 

університетів України. Слід за-
значити, що цей успіх універ-
ситету є яскравим підсумком 
плідної і ефективної діяль-
ності у 2019-20 навчальному 
році усіх науково-педагогічних 
працівників і студентів ТДАТУ!

Наразі ТДАТУ серед усіх 
аграрних ЗВО України гідно 
посідає 2 місце після НУБІПа 
(14 місце).

Отже, навіть у складній 
ситуації, що пов’язана з ре-
формуванням системи вищої 
освіти України та в умовах 
пандемії коронавірусу у сві-
ті Таврійський державний 
агротехнологічний універси-
тет імені Дмитра Моторного 
забезпечує високий рівень 
вищої освіти та наукової і між-
народної діяльності!

Тому, майбутні абітурієн-
ти повинні розуміти, що для 
отримання гідної вищої осві-
ти не треба їхати за кордон, 
або шукати щасливої долі у 
великих містах. Можна стати 
висококваліфікованим і конку-
рентоспроможним фахівцем, 
навчаючись у ТДАТУ, який є 
лідером не тільки у південно-
східному регіоні, а й у всій 
Україні!
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СТИПЕНДІАТИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ
ТА  ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ  ПРО  РІДНИЙ  ТДАТУ

Міністерство освіти та науки України визначило одер-
жувачів стипендії Верховної ради та Президента України 
серед студентів вищих навчальних закладів. Серед них 
і студенти Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного. Від навчання у 
ТДАТУ здобувачі вищої освіти у захваті.

Президентську стипен-
дію отримуватимуть чотири 
студенти ТДАТУ: студент ме-
ханіко-технологічного факуль-
тету Олександр Курашкін, 
студент факультету енергети-
ки і комп’ютерних технологій 
Богдан Сидельников, студент-
ка факультету агротехнологій 
і екології Вікторія Носенко та 
студентка факультету еконо-
міки і бізнесу Вікторія Пля-
сецька.

Олександр Курашкін
(група 41 АІ)
– Навчання у ТДАТУ - час-

тина сімейної традиції. З ран-
ніх років я знав, що буду вчи-
тися саме тут. З огляду на мій 
інтерес до механіки - вибір був 
однозначним, пряма дорога 
на спеціальність «Агроінже-
нерія». А там, де є інтерес, є і 
прагнення до навчання.

Вікторія Носенко
(група 31 СВ)
– Чому я обрала ТДАТУ? 

Звісно, були варіанти до всту-
пу в інші навчальні заклади. 
Але, мене підкорило ставлен-
ня до абітурієнтів, з бажан-
ням допомогти та підказати 
у виборі спеціальності. Зараз 
я навчаюсь на 3 курсі за спе-
ціальністю «Садівництво та 
виноградарство». Навчатись 

хоч важко, але дуже цікаво. 
Тут є багато можливостей, та 
університет дає мені не тільки 
якісну освіту і багатогранні 
знання, які вивели мене на 
цей рівень, а й дає можливість 
відчути себе вдома.

Вікторія Плясецька
(група 41 МК)
– Так як я творча і кре-

ативна людина, професія 
маркетолога привернула мене 
одразу. Поспілкувавшись з 
викладачами кафедри мар-
кетингу у ТДАТУ, я зрозуміла, 
що це саме те, що я шукаю. 
З першого курсу я перебу-
ваю у студентському активі, 
займаюся журналістикою і 
соцмережами на факультеті. 

Чому я обрала ТДАТУ? Тому 
що тут мій дім, моя сім’я і рідне 
місто. Університет тепер теж 
став невід’ємною частиною 
мого життя. І я дуже рада, що 
навчаюся саме тут, тому що 
знайшла нових друзів, про-
фесію, а головне - себе.

Богдан Сидельников
(група 41 ЕЕ)

У 2017 році я вступив до 
Таврійського державного агро-
технологічного університету 
імені Дмитра Моторного на 
спеціальність 141 «Електро-
енергетика, електротехніка та 
електромеханіка». З перших 
днів навчання в університеті 
я зрозумів, що зробив пра-
вильний вибір.. Як відмінник у 
навчанні отримую підвищену 
стипендію. Провчившись у 
ТДАТУ вже 7 семестрів, я можу 
з упевненістю сказати, що в 
університеті працюють висо-
кокваліфіковані викладачі, 
які професійно викладають 
матеріал та надають знання 
за фахом, і я жодного разу не 
пошкодував, що обрав саме 
Таврійський державний агро-
технологічний університет.

Стипендіатами Верховної 
Ради України стали студентки  
ФЕБ Наталя Мартинова та 
Анастасія Крись.

Наталія Мартинова
(група 41 МН)
- Люблю свій університет 

за те, що це мій другий дім. 
Викладачі та студенти стали 
рідними. Йду до університету 
із задоволенням, зустрічаю 
своїх знайомих-студентів з 

різних факультетів, даю їм 
«пятюню» і щасливою лечу 
на пару, яка вже почалась. 
Бажаю всім вдалого навчання 
та великих здобутків і перемог!

У нашому університеті 
традиційним є заохочення 
студентів, які мають значні 
досягнення в навчанні та на-
уковій діяльності іменними 
стипендіями. Однією з таких 
нагород є іменна стипендія 
Дмитра Костянтиновича Мото-
рного.Отримують її виключно 
студенти спеціальності «Агро-
інженерія» механіко-техноло-
гічного факультету. У цьому 
семестрі іменну стипендію 
Дмитра Моторного отримав 
студент 4 курсу спеціальності 
«Агроінженерія» Станіслав 
Сумятін.

Станіслав Сумятін
(група 42 АІ)
- Дякую за таке приємне 

заохочення, я дуже радий, що 
обрав ТДАТУ. Свій вибір зро-
бив ще зі школи, сподіваюсь, 
що після закінчення навчання 
я стану кваліфікованим агро-
інженером.
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БЛИСКУЧІ ПЕРЕМОГИ СПОРТСМЕНІВ ТДАТУ ЗА 2020 РІК

По-перше – це вільна боротьба. 
Значний успіх у цьому році мав 
спортсмен В’ячеслав Копоть. Він 
став срібним призером Відкритого 
кубку України серед чоловіків, який 
відбувся у жовтні в Києві. Руслан 
Дехтяренко став бронзовим призе-
ром Чемпіонату України з пляжної 
боротьби, а збірна команда ТДАТУ 
– чемпіони Запорізької області 
серед чоловіків (5 «золотих», 2 
«срібних» та 1 «бронзова» медаль). 
Це найкращий показник серед усіх 
команд Запорізької області.

За останні два роки збірна 
команда ТДАТУ набрала чималих 

обертів у легкоатлетичних видах 
спорту. У жовтні наші легкоатлети 
посіли перше місце в командному 
заліку чемпіонату м. Мелітополя 
«Екіден-2020» на дистанції напівма-
рафон серед команд з 3-х учасників 
та друге місце – у командному за-
ліку серед команд з 2-х учасників.

У мас-рестлінгу цього року у 

складі збірної Запорізької області 
були п’ять спортсменів спортивного 
клубу ТДАТУ. Вони здобули одну 
«золоту», дві «срібні» та дві «брон-
зові» нагороди. Збірна Запорізької 
області стала переможцем Чемпіо-
нату України у командному заліку.

Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту 
ТДАТУ Валерій Газаєв підбив підсумки роботи за рік, 
що минає. Більша частина спортивних заходів, що були 
заплановані на 2020 рік, вже відбулась. Студентські 
спортивні команди Таврійського державного агротехно-
логічного університету імені Дмитра Моторного протягом 
багатьох років здобувають перемоги не тільки на змаган-
нях місцевого рівня, а й обласного та Всеукраїнського.

Зараз на базі спортивного клубу 
ТДАТУ тренуються чотири члени 
Національної збірної України з 
богатирського багатоборства. Їх 
здобутки більш, ніж вагомі. За-
порізька область на командному 
чемпіонаті України була повністю 
представлена спортсменами ТДА-
ТУ і здобула абсолютну перемогу 
у командному чемпіонаті України. 
Два наших спортсмени стали чемпі-
онами України в особистому заліку, 
один спортсмен-переможцем Кубку 
України, усього ж за рік наші спортс-
мени встановили 9 національних 

рекордів України та один рекорд 
Національного реєстру рекордів 
України.

Збірна команда ТДАТУ з волей-
болу – учасниця аматорської Від-
критої волейбольної ліги Маріуполя 
в дивізіоні «Б» (сезон 2020/2021). 
Вже відбулось два тури, де наші 
спортсмени здобули 4 перемоги 
у 4-х матчах і очолили турнірну 
таблицю серед 13 команд, які зма-
гаються за вихід до дивізіону «А». 

Вся боротьба ще попереду.
Збірна університетська ко-

манда з футболу вже багато років 
здобуває перемоги на міських 

змаганнях се-
ред дорослих 
та студентів. Не 
став винятком і 
2020 рік. Наша 
команда – пере-
можці двох зма-
гань: першості 
м. Мелітополя з 

футзалу та  I турніру з міні-футболу 
серед студентів вищих навчаль-
них закладів міста Мелітополя, 
присвячений Міжнародному дню 
студентського спорту. Задля досяг-
нення такого високого спортивного 
результату команда постійно про-
водить тренування на відкритому 
спортивному майданчику та в ігро-
вому залі спорткомплексу ТДАТУ.

Студент нашого університету 
Володимир Семененко цього року 
став чемпіоном України з гирьового 
спорту серед юніорів у розділі «До-
вгий цикл».

Завідувач кафедри фізичного 
виховання і спорту Валерій Газа-
єв зазначив, не дивлячись на те, 
що через пандемію коронавірусу 
було багато заборон, спортсменам 
Таврійського ДАТУ вдалося зареко-
мендувати себе і закріпити високий 
авторитет серед спільноти Всеукра-
їнського та національного рівня.
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ШАНОВНИЙ  ВСТУПНИКУ  2021! 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ОЛІМПІАДИ ТДАТУ – УНІКАЛЬНИЙ ШАНС 
ЗБІЛЬШИТИ КОНКУРСНИЙ БАЛ ПРИ ВСТУПІ

Представники нашого закладу вищої освіти підтримують постійний 
зв’язок із випускниками шкіл та їх батьками серед Запорізького та сусідніх 
із ним регіонів з метою донесення інформації про університет, зокрема 
про перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка за освітнім 
рівнем бакалавра, що налічує понад двадцяти.

Окрім широкого спектру спеціальностей, абітурієнти мають можли-
вість суттєво покращити свій рейтинг при вступі до нашого університету. 
Це можливо завдяки Всеукраїнським олімпіадам ТДАТУ для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, які про-
ходять вже четвертий рік поспіль.

Участь в олімпіаді суттєво підвищує шанс абітурієнта вступити на місце 
державного замовлення.

Переможці другого туру мають змогу збільшити значення свого кон-
курсного балу шляхом додавання до результату ЗНО з того конкурсного 
предмета, з якого отримано перемогу на олімпіад, від 12 до 20 додаткових 
балів при вступі до університету у 2021 році на такі спеціальності: екологія; 
прикладна механіка; галузеве машинобудування; електроенергетика, елек-
тротехніка та електромеханіка; харчові технології; геодезія та землеустрій; 
агрономія; садівництво та виноградарство; агроінженерія; цивільна безпека.

Запрошуємо випускників шкіл взяти участь у Всеукраїнських 
олімпіадах та стати студентом Таврійського ДАТУ!

051 – Економіка 101 – Екологія
071 – Облік і оподаткування 122 – Комп’ютерні науки
072 – Фінанси, банківська справа та страхування 131 – Прикладна механіка
073 – Менеджмент 133 – Галузеве машинобудування
075 – Маркетинг 141 – Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
242 – Туризм 201 – Агрономія
281 – Публічне управління та адміністрування 203 – Садівництво та виноградарство
241 – Готельно-ресторанна справа 208 – Агроінженерія
181 – Харчові технології

263 – Цивільна безпека
193 – Геодезія та землеустрій

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:

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВВИМОГИ 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;

Таврійський державний агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного готується до Вступної кампанії 
2021 року.
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КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ 

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИПОВНОЇ 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 20201 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, передбачених Правилами при-
йому 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 ТДАТУПЕРЕЛІК 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 вступ-
ників на основі ПЗСО. Призерам олімпіади при вступі до ТДАТУ, при розрахунку конкурсного балу нараховується до 20 додатко-
вих 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, зателе-
фонувавши 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) 499-17-044

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
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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 іжиніринг 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 хімія203 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 хімія242 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
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*Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови та літератури


