
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 №576-с/з

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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 11 арк.

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 
№ 576-с/з

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Державна Бакалавр Заочна 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 9389971 823611
Логвиненко Олексій Вікторович 11990368 КВ 30.06.2000 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

172,000

2 8841994 823611
Миронюк Ірина Вячеславівна 020531 Е21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0304554; 2020р. 
- 0309429

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

171,250
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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 
№ 576-с/з

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

англійська
Державна Бакалавр Заочна 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 8935221 815619
Кравченко Аліна Юріївна 088037 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0215090; 2021р. 
- 0215090

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

135,250
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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 
№ 576-с/з

035 Філологія/035.043 германські мовита 
літератури (переклад включно), перша - 

німецька
Державна Бакалавр Заочна 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 8732171 814971
Шевчук Анна Русланівна 057846 Е18 30.06.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0364729; 2021р. 
- 0364729

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

182,750

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 
№ 576-с/з

035 Філологія/035.068 східні мовита 
літератури (переклад включно), перша - 

турецька
Державна Бакалавр Заочна 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 9859213 809028
Лавріщева Софія Ігорівна 050691 Е19 30.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0322331; 2021р. 
- 0322331

Східні мови та 
літератури 
(переклад включно), 
перша - турецька

157,750

4



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 
№ 576-с/з

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна 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 9884622 856522
Гранка Олексій Олександрович 108695 Е19 30.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0179708; 2021р. 
- 0179708

Психологія 149,000

2 9595703 856522
Коляда Крістіна Федорівна 47546763 ЕН 30.06.2014 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0364806; 2021р. 
- 0364806

Психологія 149,250

3 9961364 856522
Курман Марина Віталіївна 075476 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0015126; 2019р. 
- 0015126

Психологія 167,750

4 10014177 856522
Литвинова Софія Дмитрівна 030069 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0147809; 2019р. 
- 0147809

Психологія 150,500
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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 
№ 576-с/з

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна 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 9605372 870870
Пєр'єва Наталія Сергіївна 088058 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і
оподаткування

130,000

2 8995972 870870
Семенюк Галина Володимирівна 088059 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і
оподаткування

142,000
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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 
№ 576-с/з

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна 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 10037950 856071
Венгер Анастасія Геннадіївна 067213 Е21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0005166; 2019р. 
- 0005166

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

116,250

7



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 
№ 576-с/з

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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 9385819 852391
Борсук Аліна Олексіївна 007724 Е21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Управління бізнесом 151,000

2 9720634 852391
Савенко Діана Сергіївна 048929 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. -
0006562; 2020р. 
- 0006562

Управління бізнесом 149,250
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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 
№ 576-с/з

081 Право Державна Бакалавр Заочна 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 9850481 857771
Фесенко Анастасія Русланівна 002611 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. -
0384220; 2020р. 
- 0384220

Право 132,750
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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 
№ 576-с/з

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна 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 9603022 827046
Корченко Тетяна Валентинівна 10484697 КВ 26.06.1998 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Комп'ютерні науки 170,250
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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 
№ 576-с/з

151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна 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 9720606 855473
Зіке Олександр Сергійович 111952 Е20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0003915; 2021р. 
- 0003915

Автоматизація та 
комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

103,750
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