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

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

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 12 арк.

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ

М.КИІВ
(населений пункт)

від «16» серпня 2021 року №585-с/з

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 
№ 585-с/з

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Державна Магістр 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 9112401 859554
Панченко Тетяна Володимирівна 45823994 КВ 30.06.2013 

Диплом бакалавра
Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

167,500

1



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 
№ 585-с/з

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

англійська
Державна Магістр 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 9131009 815666
Василенко Анастасія Русланівна 143692 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. -
0053311

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

147,500

2 9060402 815666
Олефіренко Карина Анатоліївна 186779 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. -
0074552

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

193,340
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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 
№ 585-с/з

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

а

£

0  
ю

1

оа
к
оа

со

£

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

ю
>й
й
й
О н

йоЙ

1 10185604 856515 Дяченко Анастасія Ігорівна 229627 В17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

2021р. -
0098731

Психологія 166,800

2 9457860 856515 Коваленко Анастасія Євгенівна 199162 В21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. -
0072441

Психологія 155,660

3 9512035 856515 Попович Фаїна Ігорівна 165193 В21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. -
0034119

Психологія 173,660

4 9397585 856515 Потапенко Анастасія Віталіївна 143751 В19 05.07.2019 
Диплом бакалавра

2021р. -
0080579

Психологія 195,860

5 10002810 856515 Пріян Софія Сергіївна 165195 В21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. -
0058603

Психологія 165,700

6 9625621 856515 Сачко Вікторія Вікторівна 165295 В21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0106881

Психологія 179,680

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 «16» серпня 2021 року 
№ 585-с/з

061 Журналістика Державна Магістр 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 9397081 859012 Потапенко Анастасія Віталіївна 143751 В19 05.07.2019 
Диплом бакалавра

2021р. -
0080579

Журналістика 182,000

2 9475559 859012 Судейко Наталя Вячеславівна 179548 В21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. -
0050755

Журналістика 148,270

3 9562732 859012 Тисевич Аліна Василівна 179552 В21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. -
0091750

Журналістика 157,570
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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 
№ 585-с/з

073 Менеджмент Державна Магістр 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 9098091 854302
Амбарян Марія Тигранівна 186778 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. -
0058561

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

152,160

2 9963773 854302
Хлєбнікова Вікторія Русланівна 165349 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. -
0107850

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

114,400

5



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 
№ 585-с/з

081 Право Державна Магістр 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 9116385 856431 Вербенко Світлана Віталіївна 45600214 КВ 18.06.2013 
Диплом магістра

Право 132,700

2 9115998 856431 Гресенко Олена Василівна 23948395 КВ 21.05.2004 
Диплом магістра

Право 162,600

3 9119879 856431 Іванов Андрій Вадимович 205092 В16 30.06.2016 
Диплом бакалавра

Право 127,900

4 9115442 856431 Корнійчук Євгенія Тарасівна 099356 В17 29.06.2017 
Диплом бакалавра

Право 120,700

5 9060817 856431

Любива Яніна Сергіївна 184549 В18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

2021р. -
0061713; 2021р. 
- 0061713;
2021р. -
0061713

Право 172,600
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6 8711332 856431 Сквирський Володимир Юрійович 186437 В18 21.06.2018 
Диплом бакалавра

Право 125,100

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

Додаток до наказу від «16» серпня 2021 року 
№ 585-с/з

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр 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 9466825 939882 Куліда Андрій Сергійович 165082 В21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. -
0069068

Комп'ютерна
інженерія

133,270
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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 
№ 585-с/з

242 Туризм Державна Магістр 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 9604016 819112
Аблаєв Фікрет Енверович 165003 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Управління
туристичним
бізнесом

184,600

2 9690206 819112
Болотська Альона Олегівна 165004 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. -
0081404

Управління
туристичним
бізнесом

177,710

3 9604585 819112
Касянчук Анастасія Олександрівна 165101 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Управління
туристичним
бізнесом

158,300

4 10050580 819112
Петрик Вікторія Олександрівна 165203 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. -
0093113

Управління
туристичним
бізнесом

154,010

9



Примера Вікторія Миколаївна 165208 В21 30.06.2021 Управління 168,600
5 9604291 819112 Диплом бакалавра туристичним

бізнесом
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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 
№ 585-с/з

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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 9457020 854110
Кальніченко Анастасія Костянтинівна 011587 В17 28.02.2017 

Диплом бакалавра
2021р. -
0005034

Публічне 
управління та 
адміністрування

171,750
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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 
№ 585-с/з

292 Міжнародні економічні відносини Державна Магістр 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 10156753 854250
Імралієв Суфян Ісмаілович 165107 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0108021

Міжнародні
економічні
відносини

168,210

2 10116873 854250
Клюйко Євген Олександрович 165106 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. -
0100844

Міжнародні
економічні
відносини

141,750

3 9441801 854250
Толмачова Вероніка Юріївна 165344 В21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. -
0104178

Міжнародні
економічні
відносини

168,250
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