
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 №580-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 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 14 арк.

Володимир КАЗАРІН
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

А



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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

014 Середняосвіта/014.03 Історія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

Ш
 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 8777318 814064

Боченкова Світлана Володимирівна 51258563 КВ 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. -
0152349; 2019р. 
- 0152349; 
2019р. - 
0152349

Середня освіта.
Історія,
правознавство

158,900

2 9762223 814064

Плакса Наталія Вікторівна 51366190 КВ 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. -
0277907; 2019р. 
- 0277907; 
2019р. - 
0277907

Середня освіта.
Історія,
правознавство

125,000
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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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

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

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

Ш
 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 9263279 829304
Фоміних Руслан Русланович 51851151 КВ 26.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. -
0029298; 2020р. 
- 0029298

Фізична культура і 
спорт

139,800

2



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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-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

Ш
 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 8845837 892170

Назарчук Марина Вадимівна 49236025 КВ 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. -
0371381; 2021р. 
- 0371381;
2021р. -
0371381

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

119,300

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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

034 Культурологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

Ш
 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 10064669 856352

Деньгуб Ольга Миколаївна 52185203 БИ 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0084302; 2021р. 
- 0084302;
2021р. -
0084302

Культурологія 130,300
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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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

035 Філологія/035.041 германські мови та 
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 9129662 815661

Берлін Анастасія Віталіївна 52285778 ХА 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0016384; 2021р. 
- 0016384;
2021р. -
0016384

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

156,500

2 9762500 815661
892-7604428 52169957 ХЕ 25.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

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

148,000
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Юрчук Надія Андріївна 49952277 КВ 30.06.2017 2021р. - Германські мови та 143,600
Атестат про повну загальну 0010610;2021р. літератури

3 8952518 815661 середню освіту - 0010610; (переклад включно),
2021р. - 
0010610

перша - англійська
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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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

035 Філологія/035.043 германські мови та 
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 8728069 814889

Бровко Анна Романівна 49572710 НР 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. -
0322341; 2021р. 
- 0322341;
2021р. -
0322341

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

148,600
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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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

035 Філологія/035.060 східні мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

арабська
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 8982703 813012

Аль-Халавані Халіма Хусамеддінівна 51262241 КХ 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. -
0163983; 2019р. 
- 0163983; 
2019р. - 
0163983

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

145,100

2 8881430 813012

Ткаченко Андрій Валерійович 48514479 КВ 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. -
0365079; 2021р. 
- 0365079;
2021р. -
0365079

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

168,700
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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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

035 Філологія/035.068 східні мови та 
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 8735235 809025

Александрова Марина Олексіївна 51868190 КВ 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. -
0263504; 2020р. 
- 0263504;
2020р. -
0263504

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

150,800

2 9008272 809025

Іваніченко Марія Анатоліївна 40182274 КВ 30.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. -
0057219; 2021р. 
- 0057219;
2021р. -
0057219

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

126,000
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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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

052 Політологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

Ш
 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 9497279 839408

Авксентьева Анастасія Андріївна 52642181 КВ 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0200402; 2021р. 
- 0200402;
2021р. -
0200402

Політологія 133,500

2 9421630 839408

Тимошенко Андрій Вячеславович 52730592 КВ 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0279943; 2021р. 
- 0279943;
2021р. -
0279943

Політологія 134,500
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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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

Ш
 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 8890082 892162

Вирова Ксенія Володимирівна 52336303 НР 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0051858; 2021р. 
- 0051858;
2021р. -
0051858

Психологія 140,000

2 9668461 892162

Нікітіна Тетяна Олексіївна 51864683 КВ 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. -
0261450; 2020р. 
- 0261450;
2020р. -
0261450

Психологія 179,200
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Шарацька Віолетга Максимівна 52734766 КВ 11.06.2021 2021р. - Психологія 147,100
Свідоцтво про здобуття 0169020; 2021р.

3 9994388 892162 повної загальної середньої - 0169020;
ОСВІТИ 2021р. -

0169020
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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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

151 Автоматизаціятакомп’ютерно- 
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

Ш
 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 9201857 837732
Швець Лідія Сергіївна 46358116 КВ 31.05.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автоматизація та 
комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

153,200
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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

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 580-с/з

292 Міжнародні економічні відносини Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

а

£

№
 за

яв
и 

в 
ЄД

ЕБ
О

Ш
 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 9266742 892154

Войцеховський Ілля Русланович 52726556 КВ 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0004143; 2021р. 
- 0004143;
2021р. -
0004143

Міжнародні
економічни
відносини

172,300
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