
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

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

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
_____м.київ

(населений пункт)

від «22» серпня 2022 року №515-с/з

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Таврійський національний університет імені 

В.І.Вернадського у 2022 році та рішення приймальної комісії від«22» серпня 2022 
року, протокол№21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «ЗО» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.

Валерій БОРТНЯК
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

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 «22» серпня 2022 року 
№ 515-с/з

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

арабська
Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

а

£

№
 з

ая
ви

 в
 Є

Д
ЕБ

О

ГО
 к

он
ку

рс
но

ї п
ро

по
зи

ці
ї 

в 
Є

Д
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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10875856 965912

892-8118429 892-09-2022 11.08.2022 
Довідка (тимчасова) про 
повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Крим- 
Україна»)

Арабська мова і 
література, 
англійська мова 
та переклад

172,500

2 10922635 965912

892-8113835 892-03-2022 08.08.2022 
Довідка (тимчасова) про 
повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Крим- 
Україна»)

Арабська мова і 
література, 
англійська мова 
та переклад

148,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

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 «22» серпня 2022 року 
№ 515-с/з

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

а

£

№
 з

ая
ви

 в
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Д
ЕБ

О

Ш
 к

он
ку

рс
но

ї п
ро

по
зи

ці
ї 

в 
Є

Д
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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10987049 970326

892-8118680 892-07-2022 11.08.2022 
Довідка (тимчасова) про 
повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Крим- 
Україна»)

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

157,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

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 «22» серпня 2022 року 
№ 515-с/з

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

а

£

№
 з

ая
ви

 в
 Є

Д
ЕБ

О

Ш
 к

он
ку

рс
но

ї п
ро

по
зи

ці
ї 

в 
Є

Д
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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10987438 984949

892-8118709 892-11-2022 11.08.2022 
Довідка (тимчасова) про 
повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Крим- 
Україна»)

Управління
бізнесом

144,000

2 10921765 984949

892-8113536 892-02-2022 08.08.2022 
Довідка (тимчасова) про 
повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Крим- 
Україна»)

Управління
бізнесом

166,500

з



892-8118603 892-08-2022 11.08.2022 Управління 181,000
Довідка (тимчасова) про бізнесом

3 10986520 984949 повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Крим- 
Україна»)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

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 «22» серпня 2022 року 
№ 515-с/з

151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

а

£

№
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ая
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Ш
 к

он
ку

рс
но

ї п
ро

по
зи

ці
ї 
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Є

Д
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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11097453 980034

892-8136603 892-13-2022 17.08.2022 
Довідка (тимчасова) про 
повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Крим- 
Україна»)

Автоматизація 
та комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

180,540
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