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Організатори зустрічі по-
ставили головну мету – озна-
йомлення зі спеціальностями 
закладів вищої та передвищої 
освіти. Адже, від правильного 
вибору спеціальності, за-
лежить майбутнє кожного. У 
зустрічі взяли участь понад 
500 випускників шкіл Меліто-
польщини.

Студентська молодь Тав-
рійського державного агротех-
нологічного університету імені 
Дмитра Моторного разом з 
відділом профорієнтації та 
довузівської підготовки за-
вжди бере активну участь 
в усіх масштабних заходах. 
Центром цієї зустрічі тради-
ційно став Студентський Hub 
Університету.

Вступне слово взяв голова 
студради Університету, голова 
Об’єднаної ради студентсько-
го самоврядування аграрних 

БУДУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ РАЗОМ ІЗ ТДАТУ.
УЧАСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ АКТИВІСТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧІ ДЛЯ МОЛОДІ
Студентська молодь Мелітополя взяла участь в озна-

йомчий онлайн-зустрічі «Будуй своє майбутнє». Модера-
тором заходу виступив локальний адміністратор проекту 
«Розширення можливостей працевлаштування молоді 
та жінок в Азовському регіоні» в Мелітополі, проєктний 
менеджер КУ «Агенція розвитку Мелітополя» Олександр 
Мостовий.

ЗВО Микита Семенов.
Він зазначив, що наш Уні-

верситет розташований у 
самому серці міста, навчальні 
аудиторії та лабораторії осна-
щені найсучаснішим устат-
куванням, мультимедійною 
та комп‘ютерною технікою. 
ТДАТУ гарантовано забезпе-
чує студентів проживанням у 
комфортних гуртожитках, що 
знаходяться поряд з універ-
ситетом, а студенти 3-4 курсів 
мають можливість пройти 
курси військової підготовки 
та отримати звання офіцера 
запасу.

Завдяки відділу міжна-
родних зв‘язків, у студентів 
є можливість навчатися та 
проходити стажування за 
кордоном, також впроваджено 
навчання за дуальною фор-
мою освіти, коли студент має 
змогу вчитися та отримувати 

практичні знання на підпри-
ємстві разом із заробітною 
платнею. Щодо студентсько-
го самоврядування, то воно 
складається зі студентських 
рад факультетів та студент-
ської ради Університету. Ряди 

активних студентів постійно 
поповнюються, бо тут розви-
ваються лідерські навички та 
організаторські здібності.

Ніхто краще не може роз-
повісти про спеціальності 
ніж здобувачі, які на них на-
вчаються. Студенти ТДАТУ, 
разом з начальником відділу 
профорієнтації та довузівської 
підготовки Тетяною Цинов-
ською і методистом відділу 
Ганною Вислогузовою, пред-
ставили усі спеціальності 
нашого вишу.

Спікери показали захо-
плюючий відеоролик про ці-
каве життя Університету та 
донесли до учасників зустрічі 
переваги навчання саме у 
ТДАТУ, а також зазначили, що 
підвищити свій шанс вступу на 
бюджетне місце можна завдя-
ки Всеукраїнським олімпіадам 
ТДАТУ, участь у яких дає мож-

ливість отримати додаткові 20 
балів до рейтингу.

Учні шкіл мали можливість 
поставити свої запитання сто-
совно умов вступу до нашого 
Університету. Молодь цікави-
ло, який конкурсний бал по-
трібен на певну спеціальність, 
терміни проведення обох 
турів Всеукраїнських олімпіад 
ТДАТУ, календар вступної 
кампанії, необхідний перелік 
документів тощо. Спілкування 
пройшло жваво та цікаво.

Проєкт «Розширення мож-
ливостей працевлаштування 
молоді та жінок в Азовсько-
му регіоні» реалізується за 
сприяння Проєкту USAID 
«Економічна підтримка Схід-
ної України».

Денис Водоп’янов, 
начальник РВВ
«Агро Таврія»

за поданням відділу
профорієнтації та

довузівської підготовки
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ТДАТУ СЕРЕД ЛІДЕРІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ
У РЕЙТИНГУ «ТОП-200 УКРАЇНА»

У сучасному світі отримання якісної вищої освіти на-
буває усе більшої ваги для життя людини і соціуму в 
цілому. Показником успішності і якості освіти сучасного 
університету є його позиція у національних та міжнарод-
них рейтингах закладів вищої освіти.

Академічний рейтинг 
«ТОП-200 Україна» – рейтинг 
200 найкращих українських 
ЗВО. Центр міжнародних 
проєктів «Євроосвіта» пре-
зентував п’ятнадцятий ака-
демічний рейтинг закладів 
вищої освіти України «ТОП-
200 Україна 2021».

За рейтингом «ТОП-200 
Україна» ТДАТУ посів 63 
місце серед 200 кращих ЗВО 
України.

Серед аграрних ЗВО – 
Таврійський ДАТУ посів 2 

місце після НУБІП.
Серед університетів За-

порізької області – ТДАТУ 
обіймає третю сходинку після 
ЗНУ та ЗНТУ.

Впродовж багатьох років 
ТДАТУ посідає достойні міс-
ця у національному акаде-
мічному рейтингу ТОП-200. 
Слід зазначити, що цей успіх 
Університету є яскравим під-
сумком плідної і ефективної 
діяльності у 2020-2021 на-
вчальному році усіх викла-
дачів, науковців та студентів 

ТДАТУ! Навіть у складній 
ситуації, що пов’язана з пан-
демією коронавірусу у світі, 
Таврійський державний аг-
ротехнологічний універси-
тет імені Дмитра Моторного 
забезпечує високий рівень 
вищої освіти, наукової та між-
народної діяльності!

При складанні цьогорічно-
го рейтингу експерти врахо-
вували сучасні тенденції роз-
витку вищої освіти в Україні 
і світі, яка зазнає глибинних 
змін, у тому числі в результаті 
впливу пандемії COVID-2019.

Цього року для оцінюван-
ня рейтингу ЗВО додатково 
враховувалися: Scopus та 
Google Scholar Citations (пу-
блікаційна активність вчених 
університету); Webometrics 
та UniRank (якість представ-
лення та популярність ЗВО в 
Інтернет-просторі на основі 
незалежних вебометричних 
показників); участь в програ-
мах Erasmus+ Європейського 
Союзу (міжнародна діяль-
ність, стажування та практики 
за кордоном); результати 
Всеукраїнських студентських 
олімпіад і конкурсів наукових 
робіт (якість підготовки); наяв-
ність стипендіатів Президента 
України та Кабінету Міністрів 
України для молодих вчених 

ТДАТУ У РЕЙТИНГУ UNIRANK UNIVERSITY
UniRank University оприлюднив рейтинг майже 14 тис. 

університетів світу. Неакадемічний рейтинг UniRank дослі-
джує представлення вишів у ІНТЕРНЕТ-просторі на основі 
незалежних вебометричних показників, зібраних з автори-
тетних джерел (Moz, Majestic, SimilarWeb та Amazon Alexa).

Відповідно до осінньої се-
сії рейтингу UniRank University 
2021, ТДАТУ посів 18 позицію 
(+17 позицій) серед 185 ЗВО 
України. Як і раніше, ТДАТУ 
– другий серед аграрних ЗВО 
після НУБІП і другий серед 
університетів Запорізької об-
ласті після ЗНУ.

Р е й т и н г  U n i R a n k 
University – неакадемічний, 
але його показники, як інди-
катор популярності ЗВО в ІН-
ТЕРНЕТІ, використовується з 
2020 року у академічному на-

ціональному рейтингу «ТОП 
200 Україна».

UniRank University також 
проводить моніторинг присут-
ності ЗВО у соціальних мере-
жах, які сьогодні є важливою 
інформаційною складовою 
формування в них позитив-
ного іміджу ЗВО. За останніми 
показниками, ТДАТУ впевне-
но очолює YouTube рейтинг – 
1 місце; Facebook – 84 місце; 
Instagram – 49, Twitter – 48.

Таким чином, ТДАТУ в 
котрий раз покращив позиції у 
рейтингу серед ЗВО України.

(результативність навчально-
наукової роботи); кількість 
отриманих патентів вченими 
університету (винахідницька 
діяльність).

Майбутні абітурієнти по-
винні розуміти, що можна 
стати висококваліфікованим 
і конкурентоспроможним фа-
хівцем, навчаючись у ТДАТУ, 
який є лідером не тільки у 
південно-східному регіоні, а 
й у всій Україні.
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Враховуючі епідеміоло-Враховуючі епідеміоло-
гічну ситуацію в країні, захід гічну ситуацію в країні, захід 
був організований на свіжо-був організований на свіжо-
му повітрі. З 10 години до му повітрі. З 10 години до 
ТДАТУ завітали учні міських ТДАТУ завітали учні міських 
шкіл, а з 12-ї велика родина шкіл, а з 12-ї велика родина 
Таврійського ДАТУ гостинно Таврійського ДАТУ гостинно 
зустрічала школярів Меліто-зустрічала школярів Меліто-
польського району.польського району.

Кожна спеціальність пре-Кожна спеціальність пре-
зентувала учасникам хайпу зентувала учасникам хайпу 
основні компетентності, які основні компетентності, які 

вони зможуть опанувати вони зможуть опанувати 
протягом навчання з об-протягом навчання з об-
раної спеціальності, а їх у раної спеціальності, а їх у 
Таврійському ДАТУ налі-Таврійському ДАТУ налі-
чується 20. Такий формат чується 20. Такий формат 
дуже сподобався відвідува-дуже сподобався відвідува-
чам, вони на декілька годин чам, вони на декілька годин 
відчули себе справжніми відчули себе справжніми 
студентами. Майбутні абі-студентами. Майбутні абі-
турієнти могли не тільки турієнти могли не тільки 
ознайомитися зі спеціаль-ознайомитися зі спеціаль-
ностями, а й взяти участь у ностями, а й взяти участь у 

«ПРОФЕСІЙНИЙ ХАЙП», АБО ЯК У ТДАТУ
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ПРОХОДИВ

Таврійський державний агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного на декілька годин став майдан-
чиком ярмарку спеціальностей. В рамках Дня відкритих 
дверей відбувся «Професійний хайп» для майбутніх абі-
турієнтів. Понад 500 учнів 11-х класів шкіл Мелітополя і 
району завітали на масштабне свято.

майстер-класах і тренінгах, майстер-класах і тренінгах, 
які були організовані у різ-які були організовані у різ-
них локаціях факультетів.них локаціях факультетів.

Школярі могли на влас-Школярі могли на влас-
ні очі побачити справжній ні очі побачити справжній 
спецавтомобіль служби по-спецавтомобіль служби по-
рятунку, сучасні трактори, рятунку, сучасні трактори, 
геодезичні прилади, а також геодезичні прилади, а також 
електромобіль, всі  вони електромобіль, всі  вони 
використовуються в освіт-використовуються в освіт-
ньому процесі. Для тих, хто ньому процесі. Для тих, хто 
планує пов’язати своє життя планує пов’язати своє життя 
з електротехнологіями, були з електротехнологіями, були 
підготовлені інтелектуальні підготовлені інтелектуальні 
і гри на вивчення явища ігри на вивчення явища 
електромагнітної індукції та електромагнітної індукції та 
майстер-класи зі складання майстер-класи зі складання 
електричних схем. Роботи, електричних схем. Роботи, 
деталі, що виготовлені за деталі, що виготовлені за 
допомогою 3D принтера, допомогою 3D принтера, 
макет системи зрошення — макет системи зрошення — 
все це сьогодні можна було все це сьогодні можна було 

побачити на святі.побачити на святі.
«Родзинкою» хайпу були «Родзинкою» хайпу були 

смачні млинці та поп-корн, смачні млинці та поп-корн, 
технологію яких здобувачі технологію яких здобувачі 
Таврійського ДАТУ вивча-Таврійського ДАТУ вивча-
ють на лабораторних занят-ють на лабораторних занят-
тях. Сподобалися майбут-тях. Сподобалися майбут-
нім абітурієнтам і яблука в нім абітурієнтам і яблука в 
карамелі та смажені гриби. карамелі та смажені гриби. 
Технологію цих та багатьох Технологію цих та багатьох 
інших страв також опанову-інших страв також опанову-
ють студенти Університету ють студенти Університету 
у ході навчання.у ході навчання.

На локаціях спеціаль-На локаціях спеціаль-
ностей факультету еконо-ностей факультету еконо-
міки та бізнесу можна було міки та бізнесу можна було 

спробувати себе одразу в спробувати себе одразу в 
усіх сферах економічної усіх сферах економічної 
діяльності. Спеціальність діяльності. Спеціальність 
«Публічне управління та ад-«Публічне управління та ад-
міністрування» пропонува-міністрування» пропонува-
ли абітурієнтам побудувати ли абітурієнтам побудувати 
башту влади, ідеальну за башту влади, ідеальну за 
складовими державу, вира-складовими державу, вира-
хувати рушійні та гальмівні хувати рушійні та гальмівні 
фактори її розвитку. Спеці-фактори її розвитку. Спеці-
альність «Підприємництво, альність «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяль-торгівля та біржова діяль-
ність» передбачали сферу ність» передбачали сферу 
майбутньої підприємницької майбутньої підприємницької 
діяльності за допомогою діяльності за допомогою 
колеса фортуни, пригаду-колеса фортуни, пригаду-
вали різні  валюти світу. вали різні  валюти світу. 
Спеціальності «Туризм» та Спеціальності «Туризм» та 
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«Економіка» малу спільний «Економіка» малу спільний 
презентаційний майданчик, презентаційний майданчик, 
на якому вправні мандрів-на якому вправні мандрів-
ники спробували свої сили ники спробували свої сили 
у вікторині «Фантастичне-у вікторині «Фантастичне-
туристичне», де відгадували туристичне», де відгадували 
видатні туристичні місця видатні туристичні місця 
та пам’ятки, а також ви-та пам’ятки, а також ви-

рішували типові економічні рішували типові економічні 
задачі. Дізнатися про мето-задачі. Дізнатися про мето-
ди яскравої та унікальної ди яскравої та унікальної 
реклами можна було разом реклами можна було разом 
із студентами спеціальності із студентами спеціальності 
«Маркетинг». Вони створи-«Маркетинг». Вони створи-
ли привабливу та унікальну ли привабливу та унікальну 
фотозону з предметами фотозону з предметами 
вжитку минулого століття.вжитку минулого століття.

Спеціальності «Фінан-Спеціальності «Фінан-
си, банківська справа та си, банківська справа та 
страхування» та «Облік і страхування» та «Облік і 
оподаткування» виріши -оподаткування» виріши -

ли перевірити фінансову ли перевірити фінансову 
грамотність майбутніх сту-грамотність майбутніх сту-
дентів, тому задавали їм дентів, тому задавали їм 
питання, пов’язані з трьо-питання, пов’язані з трьо-
ма важливими напрямами: ма важливими напрямами: 
«Що?», «Чому?» і «Як?». «Що?», «Чому?» і «Як?». 
А також розповідали про А також розповідали про 
майбутні компетенції спеці-майбутні компетенції спеці-

алістів. Спеціальність «Ме-алістів. Спеціальність «Ме-
неджмент» презентувала неджмент» презентувала 
фотозону робочого місця фотозону робочого місця 
менеджера із практикуючим менеджера із практикуючим 
спеціалістом у галузі. Нада-спеціалістом у галузі. Нада-
вали школярам чек-ліст з вали школярам чек-ліст з 
лайфхаками з самоорганіза-лайфхаками з самоорганіза-
ції та самоменеджменту. До-ції та самоменеджменту. До-
повненням стала вікторина повненням стала вікторина 
з призами у вигляді цукерок.з призами у вигляді цукерок.

Осіння свіжість та гар-Осіння свіжість та гар-
ний настрій, який дарували ний настрій, який дарували 
творчі колективи Центру творчі колективи Центру 

культури і дозвілля та яскра-культури і дозвілля та яскра-
ві фото-зони на мальовни-ві фото-зони на мальовни-
чому подвір’ї Університету чому подвір’ї Університету 
зробили День відкритих зробили День відкритих 
дверей справжнім святом дверей справжнім святом 
для школярів. Багато хто з для школярів. Багато хто з 
них вже сьогодні вирішили них вже сьогодні вирішили 
для себе пов’язати студент-для себе пов’язати студент-
ське життя саме з Таврій-ське життя саме з Таврій-
ським державним агротех-ським державним агротех-
нологічним університетом нологічним університетом 
імені Дмитра Моторного. На імені Дмитра Моторного. На 
завершення вони залишили завершення вони залишили 
відгуки зі словами вдячності відгуки зі словами вдячності 
за чудово і змістовно орга-за чудово і змістовно орга-
нізований День відкритих нізований День відкритих 
дверей.дверей.

Денис Водоп’янов, 
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ОЛІМПІАДИ ТДАТУ – УНІКАЛЬНИЙ ШАНС 
ЗБІЛЬШИТИ КОНКУРСНИЙ БАЛ ПРИ ВСТУПІ

Участь в олімпіаді дає тобі унікальну можливість збільшити значення 
свого конкурсного бала при вступі на місця за державним замовленням!

Обирай предмет олімпіади (можна обрати декілька):
► Українська мова та література,
► Українська мова,
► Математика,
► Фізика,
► Біологія,
► Хімія,
► Географія,
► Іноземна мова (англійська, німецька).

Виконай завдання двох турів!
Отримай до 20 додаткових балів до Сертифікатів ЗНО при вступі до 

ТДАТУ у 2022 році!

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;

Якщо ти плануєш здобути сучасну європейську 
освіту, вступити на бюджетне місце, мрієш навчатися у 
найкращих, а саме у Таврійському державному агротех-
нологічному університеті імені Дмитра Моторного, – тоді 
долучайся до Всеукраїнських олімпіад ТДАТУ для про-
фесійної орієнтації вступників на основі повної загальної 
середньої освіти.

Олімпіада проводиться у два тури:
Перший – дистанційний, проводиться онлайн на навчально-інформацій-

ному порталі ТДАТУ (термін проведення з 01.12.2021 по 04.03.2022).
Другий – очний, проводиться в університеті (термін проведення з 

14.03.2022 по 30.04.2022).
Додаткові бали додаються при вступі на освітні програми 

таких спеціальностей ТДАТУ:
► 131 Прикладна механіка (Комп’ютерне проектування

та дизайн)
► 133 Галузеве машинобудування (Комп’ютерний

інжиніринг харчових і переробних виробництв)
► 141 Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка
► 181 Харчові технології
► 201 Агрономія
► 203 Садівництво та виноградарство
► 208 Агроінженерія
► 263 Цивільна безпека

ШАНОВНИЙ  ВСТУПНИКУ  2022! 

Пам’ятай, чим більше значення конкурсного балу, тим 
вище твій шанс вступити на місце за державним замовленням!

Бери участь у Всеукраїнських олімпіадах – приєднуйся 
до дружньої студентської родини ТДАТУ!
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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 01 липня 2022 р. —

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 р. 24 жовтня 2022 р.

Завершення прийому заяв та документів
- для осіб, які складатимуть вступні іспити в університеті 16 липня 2022 р. 31 жовтня 2022 р.
- для  осіб, які беруть участь у конкурсі за результатами
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 22 липня 2022 р. 07 листопада 2022 р.

Проведення вступних іспитів 01 – 13 липня, 14 – 22 липня 2022 р. 01 – 07 листопада 2022 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із 
зазначенням рекомендованих до зарахування 27 липня 2022 р. 08 листопада 2022 р.

Термін виконання вступниками вимог до зарахування
– на місця державного замовлення 04 серпня 2022 р. —

– за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 8 серпня 2022 р. не пізніше
10 листопада 2022 р.

Зарахування за державним замовленням 05 серпня 2022 р. —

Зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб 09 серпня 2022 р. не пізніше
11 листопада 2022 р.

* У період реєстрації електронних кабінетів вступників з 01.07. по 22.07.2022 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
прийому до ТДАТУ у 2022 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 2022 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. Стати учасником олімпіади можна скориставшись QR-кодом.

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

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) 499-17-044
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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, 
або хімія, або біологія

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

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ТДАТУ В 2022 РОЦІПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ТДАТУ В 2022 РОЦІ

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


