
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 №582-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 «16» серпня 2021 
року, прото ко л№30,

А

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 2 арк.

Володимир КАЗАРІН
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

В. о. ректора



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«16» серпня 2021 року 
№ 582-с/д

123 Комп’ютерна інженерія 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 8895326 933090
Барковський Максим Вікторович 088013 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0026660; 2019р. 
- 0026660

Комп'ютерна
інженерія

109,500

2 8713451 933090
Курах Іван Васильович 106215 Е21 02.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0181814; 2019р. 
- 0181814

Комп'ютерна
інженерія

111,000

3 9770625 933090
Мурашко Олексій Іванович 088014 Е21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0025847; 2020р. 
- 0044283

Комп'ютерна
інженерія

117,750
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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«16» серпня 2021 року 
№ 582-с/д

151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології 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 9276944 933095
Колісник Владислав Сергійович 002621 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0066176; 2021р. 
- 0344451

Автоматизація та 
комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

118,000
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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«17» серпня 2021 року 
№ 594-с/д

073 Менеджмент 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 9233268 863610
Бакунова Карина Сергіївна 002596 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0030271; 2019р. 
- 0030271

Управління бізнесом 172,250

2 8845488 863610
Башаш Бафекр Даниїл Алійович 002604 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0030376; 2019р. 
- 0030376

Управління бізнесом 137,250

3 9531707 863610
Нестерова Анастасія Валеріївна 002600 Е21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. -
0030731; 2021р. 
- 0056752

Управління бізнесом 148,250
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