
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 «16» серпня 2021 року №583-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 «16» серпня 2021 
року, протокол №30,

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 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

Додаток до наказу від «16» серпня 2021 року 
№ 583-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 9224325 932615
Буряченко Віра Дмитрівна 111946 Е20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0325778; 2021р. 
- 0325778

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

162,000

2 9549739 932615
Дерновий Олександр Олександрович 088040 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. -
0042681; 2020р. 
- 0042681

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

154,000
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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 «16» серпня 2021 року 
№ 583-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 9968618 859370
Мілька Оксана Михайлівна 111944 Е20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0029043; 2021р. 
- 0029043

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

170,000
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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 «16» серпня 2021 року 
№ 583-с/з

073 Менеджмент 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 9084606 892197
Дітковська Ірина Віталіївна 002599 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0030583; 2019р. 
- 0030583

Управління
бізнесом

141,750

2 9302332 892197
Кононученко Богдан Іванович 002606 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. -
0255284; 2018р. 
- 0255284

Управління
бізнесом

138,250

3 9399021 892197
П'ятницька Вікторія Віталіївна 002608 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. -
0171069; 2018р. 
- 0171069

Управління
бізнесом

144,500

4 8924660 892197
Панченко Микита Романович 002603 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0030782; 2021р. 
- 0352656

Управління
бізнесом

130,500

з



5 9392047 892197
Пашківська Дарія Олегівна 002610 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. -
0248253; 2018р. 
- 0248253

Управління
бізнесом

133,750

6 8963697 892197
Степанович Владислав Віталійович 006925 Е17 03.02.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. -
0379660; 2021р. 
- 0379660

Управління
бізнесом

151,000
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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 «16» серпня 2021 року 
№ 583-с/з

073 Менеджмент 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 9445642 833257
Харіна Валерія Андріївна 002607 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. -
0073326; 2018р. 
- 0073326

Управління
бізнесом

152,750
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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

Додаток до наказу від «16» серпня 2021 року 
№ 583-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 8774010 933096
Чадик Юрій Іванович 088066 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. -
0158457; 2018р. 
- 0158457

Автоматизація та 
комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

113,500
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