
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 «05» вересня 2022 року №568-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«05» вересня 2022 
року, протокол №27,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального)

Володимир НОЖЕНКО
(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 «05» вересня 2022 року 
№ 568-с/з

014 Середня освіта/014.03 Історія 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 10953832 966542
Харченко Віталій Вікторович 22139256 НР 21.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0262424 Середня освіта.
Історія,
правознавство

162,500
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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 «05» вересня 2022 року 
№ 568-с/з

035 Філологія/035.043 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- німецька
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 11351697 967036

892-8160946 892-06-2022 19.08.2022 
Довідка (тимчасова) про 
повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Донбас- 
Україна»)

Німецька мова і 
література та 
переклад, 
англійська мова

190,500
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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 «05» вересня 2022 року 
№ 568-с/з

035 Філологія/035.051 романські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

іспанська
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 11364901 108532
6

Омельчук Валерія Олегівна 51974181 КХ 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0182291 Іспанська мова і 
література та 
переклад, 
англійська мова

186,000
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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 «05» вересня 2022 року 
№ 568-с/з

035 Філологія/035.068 східні мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

турецька
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 11327937 963433

Безбах Дмитро Олександрович 37889122 БИ 29.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0486356 Турецька мова і 
література, 
англійська мова 
та переклад

154,000

2 11114029 963433

Босович Катерина Геннадіївна 52990150 ЕР 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0030222 Турецька мова і 
література, 
англійська мова 
та переклад

172,500
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Фурманова Софія Юріївна 53510346 ХА 10.06.2022 2022р. - 0455077 Турецька мова і 200,000

3 10713376 963433 Свідоцтво про здобуття література,
повної загальної англійська мова
середньої освіти та переклад
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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 «05» вересня 2022 року 
№ 568-с/з

151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології 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 11401465 980034

Романік Катерина Русланівна 53357957 КХ 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0294176 Автоматизація 
та комп'ютерно- 
інтегровані 
технології

172,176
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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 «05» вересня 2022 року 
№ 568-с/з

231 Соціальна робота 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 11176493 106818
8

Пришляк Анастасія Дмитрівна 53236811 КВ 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0297504 Соціальна
робота

138,100
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