
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
_____м.київ

(населений пункт)

від «13» серпня 2021 року №575-с/д

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Таврійський національний університет імені 

В.І.Вернадського у 2021 році та рішення приймальної комісії від «13» серпня 2021 
року, протокол№29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 6 арк.

В. о. ректора Володимир КАЗАРІН
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року №415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський національний 

університет імені 
В.І.Вернадського

Додатокдо наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 575-с/д

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

ГО
 к

он
ку

рс
но

ї п
ро

по
зи

ці
ї в

 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 9193906 829305
Костушевич Сергій Вікторович 087982 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0031485; 2021р. 
- 0362306

Фізична культура і 
спорт

152,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року №415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський національний 

університет імені 
В.І.Вернадського

Додатокдо наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 575-с/д

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

ГО
 к

он
ку

рс
но

ї п
ро

по
зи

ці
ї в

 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 9306819 932335
Міхеда Віола Олегівна 100183 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0147460;2021р. 
- 0322601

Музичне мистецтво. 
Вокал

178,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року №415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський національний 

університет імені 
В.І.Вернадського

Додатокдо наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 575-с/д

035 Філологія/035.041 германські мовита 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

ГО
 к

он
ку

рс
но

ї п
ро

по
зи

ці
ї в

 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 10034159 815615
Корчаківська Катерина Віталіївна 042835 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0215219; 2020р. 
- 0287795

Германські мови та 
літератури 
(переклад включно), 
перша - англійська

129,500

з



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року №415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський національний 

університет імені 
В.І.Вернадського

Додатокдо наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 575-с/д

081 Право Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

ГО
 к

он
ку

рс
но

ї п
ро

по
зи

ці
ї в

 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 9503633 856429
Ахатов Руслан Оріфович 088038 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. -
0042610; 2020р. 
- 0042610

Право 118,750

2 9343101 856429
Дударенко Богдан Олександрович 072784 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0277445; 2019р. 
- 0277445

Право 124,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року №415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський національний 

університет імені 
В.І.Вернадського

Додатокдо наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 575-с/д

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

ГО
 к

он
ку

рс
но

ї п
ро

по
зи

ці
ї в

 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 9765645 855979
Павленко Владислав Віталійович 088345 Е18 29.06.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0394642; 2021р. 
- 0394642

Теплоенергетика 125,250

2 9203980 855979
Павлишин Андрій Анатолійович 101216 Е19 27.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Теплоенергетика 140,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року №415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Таврійський національний 

університет імені 
В.І.Вернадського

Додатокдо наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 575-с/д

227 Фізична терапія, ерготерапія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

ГО
 к

он
ку

рс
но

ї п
ро

по
зи

ці
ї в

 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 10190787 849415
Кушнір Каріна Олександрівна 048010 Е20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0156743; 2019р. 
- 0156743

Фізічна терапія, 
ерготерапія

135,500

2 9348726 849415
Моргунова Юлія Олександрівна 065609 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. -
0076751; 2020р. 
- 0076751

Фізічна терапія, 
ерготерапія

120,500

3 8975730 849415
Нікольчук Ярослав Вікторович 070703 Е21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0365238; 2021р. 
- 0365238

Фізічна терапія, 
ерготерапія

135,750
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