


               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

014 Середня освіта/014.01 Українська 
мова і література Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11145159 966800

892-3467002 Ірина Олегівна 183467 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта. 
Українська мова 
та література, 
зарубіжна 
література

0,000

2 11430512 966800

Павловей Ярослава Миколаївна 183466 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта. 
Українська мова 
та література, 
зарубіжна 
література

157,000

1



3 11433929 966800

Пилипенко Юлія Леонідівна 183465 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта. 
Українська мова 
та література, 
зарубіжна 
література

174,000

4 11188884 966800

Пилипчук Олександр Миколайович 095331 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Середня освіта. 
Українська мова 
та література, 
зарубіжна 
література

155,000

5 11409841 966800

Рекеда Карина Анатоліївна 183464 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта. 
Українська мова 
та література, 
зарубіжна 
література

148,000

2



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

014 Середня освіта/014.03 Історія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11253863 966535 Стрижак Олена Олександрівна 164230 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта. 
Історія

145,000

2 11193978 966535 Фрасинюк Богдан Вікторович 180128 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта. 
Історія

180,000

3



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

017 Фізична культура і спорт Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11041154 978411 Головчик Дмитро Анатолійович 164978 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Фізична 
культура і спорт

188,000

2 11125339 978411 892-5880086 Ілля Олегович 171162 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізична 
культура і спорт

0,000

3 10981825 978411 Лисов Олександр Юрійович 165176 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Фізична 
культура і спорт

196,000

4 11038889 978411 892-5864979 Андрій Павлович 171159 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізична 
культура і спорт

0,000

5 11039629 978411 Теміргалієв Рінат Амірович 171181 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізична 
культура і спорт

192,000

4



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

017 Фізична культура і спорт Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 10966194 109070
5

Морозов Микола Юрійович 171158 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізична 
реабілітація

196,000

5



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

025 Музичне мистецтво Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 10984459 100711
6

Скитиба Аліна Олександрівна 218981 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Музичне 
мистецтво. 
Інструментальне 
виконавство

198,000

6



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 10963967 993859

892-5651553 Аліна Сергіївна 171228 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Документознавс
тво та 
інформаційна 
діяльність

0,000

2 10965583 993859

Подюк Алеся Сергіївна 171226 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Документознавс
тво та 
інформаційна 
діяльність

192,000

7



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

032 Історія та археологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11329885 985687 Волик Тетяна Юріївна 154377 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Історія 155,000

2 11290909 985687 Глодний Ярослав Сергійович 035268 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Історія 170,000

3 11552768 985687 Романюта Кристина Сергіївна 180129 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Історія 155,000

8



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

033 Філософія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 10977189 997656 Шикіта Анастасія Віталіївна 146366 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Філософія 145,000

9



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

034 Культурологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11320264 985688 Будишевська Валерія Русланівна 179988 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Культурологія 163,000

10



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

035 Філологія/035.01 українська мова та 
література Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11022687 965374

892-5860841 Анастасія Русланівна 182695 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Філологія. 
Українська мова 
та література, 
польська мова

0,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

035 Філологія/035.02 кримськотатарська 
мова та література Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11419542 965034

Сейтрасулова Севіля Рідванівна 127374 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Кримськотатарс
ька філологія і 
журналістика, 
англійська мова 
та переклад

178,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

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

- англійська
Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11476067 967539

892-5917761 Дмитро Сергійович 183705 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

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

0,000

2 11443180 967539

Джелялова Сусанна Енвер кизи 183708 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

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

150,000

13



3 11586250 967539

Малашко Данило Дмитрович 182697 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

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

160,000

4 11385330 967539

Олексієнко Оксана Григорівна 046789 M19 07.02.2019 
Диплом магістра

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

194,000

5 11443872 967539

Сушко Анна Андріївна 183700 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

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

157,000

6 11613629 967539

Чауш Султаніє Наріманівна 183704 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

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

159,000

7 11289367 967539

Шарупа Владислава Романівна 179580 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

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

153,000

14



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

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

- німецька
Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11171600 967030

Волик Маріанна Вадимівна 183588 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

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

164,000

2 11387654 967030

Сажнєва Єлизавета Андріївна 183695 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

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

157,000

15



3 11410796 967030

Суржко Юлія Миколаївна 183585 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

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

174,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

035 Філологія/035.055 романські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

французька
Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11425975 963816

Глухова Ангеліна Сергіївна 183312 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Романські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- французька

145,000

17



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

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

арабська
Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11438530 965911

892-5884818 Андрій Андрійович 183161 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Арабська мова і 
література, 
англійська мова 
та переклад

0,000

2 11124678 965911

892-5677010 Данило Ігорович 183164 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Арабська мова і 
література, 
англійська мова 
та переклад

0,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

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

турецька
Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11489495 963434

Єфімова Катерина Віталіївна 182703 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Турецька мова і 
література, 
англійська мова 
та переклад

159,000

2 11136224 963434

Салюк Олександра Дмитрівна 182995 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Турецька мова і 
література, 
англійська мова 
та переклад

156,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

051 Економіка Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11406690 991133 Ліщенко Вадим Сергійович 171075 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0043021 Розвиток бізнесу 145,500

2 11433099 991133 Сипливий Олександр Ігорович 171073 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0043378 Розвиток бізнесу 147,500
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

052 Політологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 10995987 991509 892-5887517 Руслан Андрійович 192696 B22 15.08.2022 
Диплом бакалавра

Політологія 0,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

053 Психологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11409398 991915 Бекіров Іл`яс Елімдарович 180033 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0012919 Психологія 155,000

2 11262100 991915 Винниченко Анна Валеріївна 165008 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0029382 Психологія 154,500

3 11144267 991915 Микитенко Ольга Борисівна 188827 B22 11.07.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0002452 Психологія 160,500

4 11191683 991915 Піскунов Максим Андрійович 186897 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0042032 Психологія 160,000

5 11465329 991915 Столітня Тетяна Володимирівна 180130 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0034578 Психологія 153,500
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

061 Журналістика Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11612371 993602 Антонюк Максим Григорович 145786 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0040256 Журналістика 151,000

2 10991219 993602 892-537279 Едуард Сергійович 183576 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Журналістика 0,000

3 11423265 993602 892-5879070 Альона Сергіївна 183577 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Журналістика 0,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11444623 996278 Герасимчук Марина Миколаївна 171077 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0032499 Облік і 
оподаткування

169,500

2 11439644 996278 Жигун Ірина Василівна 171080 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0043307 Облік і 
оподаткування

166,000

3 11242832 996278 Капуста Владислава Сергіївна 171078 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0043714 Облік і 
оподаткування

169,000

4 11438638 996278 Прус Богдана Миколаївна 171079 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0034870 Облік і 
оподаткування

171,500

5 11242359 996278 Чумаченко Поліна Ігорівна 171081 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0034675 Облік і 
оподаткування

166,500
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11182280 988970

892-5860749 Юлія Олегівна 171087 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

2 11290026 988970

892-5918477 Михайло Олексійович 171105 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000
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3 11039861 988970

892-3561673 Руслана Олександрівна 171095 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

4 11458083 988970

892-5865292 Олеся Геннадіївна 171100 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

5 11055739 988970

892-5875563 Андрій Олексійович 171086 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11564340 990408
Коваль Дарія Ігорівна 171110 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
2022р. - 0021989 Менеджмент 

організацій і 
адміністрування

164,500

2 11294158 990408
Сірик Ірина Олексіївна 171116 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
2022р. - 0021951 Менеджмент 

організацій і 
адміністрування

177,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11430237 990410

Сейтхасанов Аблязіз Акім Огли 171120 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0039093 Менеджмент 
зовнішньоеконо
мічної 
діяльності

152,000

2 11332668 990410

Хлистун Валерій Сергійович 171209 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0043195 Менеджмент 
зовнішньоеконо
мічної 
діяльності

146,500
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3 11571518 990410

Щербіцький Максим Вікторович 171111 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0032185 Менеджмент 
зовнішньоеконо
мічної 
діяльності

162,500

29



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

081 Право Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11481520 991857 Багара Іван Олександрович 180048 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0032357 Право 156,900

2 11270546 991857 Рєпкін Нікіта Ігорович 027166 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0015828 Право 156,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

101 Екологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11334051 973541

Смиренський Едгар Романович 171222 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Екологічне 
підприємництво 
та екологічний 
туризм

173,000

2 11264941 973541

Трикоз Андрій Юрійович 171192 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Екологічне 
підприємництво 
та екологічний 
туризм

165,000

31



3 11188602 973541

Якущенко Ярослав Вікторович 171224 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Екологічне 
підприємництво 
та екологічний 
туризм

170,000

32



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

103 Науки про Землю Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11104856 980934
Єреденко Ірина Олександрівна 171188 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Географія 
туризму та 
рекреації

193,000

2 11232341 980934
Коваль Надія Вікторівна 171189 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Географія 
туризму та 
рекреації

189,000

3 11253741 980934
Коваль Олексій Сергійович 171191 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Географія 
туризму та 
рекреації

184,000

33



4 11319895 980934
Лобода Геннадій Геннадійович 41109944 KB 30.06.2011 

Диплом спеціаліста
Географія 
туризму та 
рекреації

177,000

5 11328545 980934
Часовенко Анастасія Іванівна 171223 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Географія 
туризму та 
рекреації

176,000

34



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11553447 970485 Гарбуз Дмитро Ігорович 135140 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

150,000

2 11042621 970485 892-5879962 Павло Вікторович 171237 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

0,000

3 11037608 970485 892-5870120 Даниїл Олександрович 171235 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

0,000

4 11472960 970485 892-5883347 Станіслав Миколайович 171239 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

0,000

5 11090084 970485 Шестак Андрій Олександрович 215887 B19 27.06.2019 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

152,000

35



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11248495 978526 Башкатов Кіріл Ігорович 171254 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

161,000

2 11248313 978526 Береговий Денис Олександрович 171248 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

182,000

3 11258046 978526 Бойко Надія Василівна 171262 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

166,000

4 11447364 978526 Лобаньов Денис Анатолійович 171233 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

180,000

5 11131779 978526 Мурдій Максим Юрійович 165188 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

173,000

36



6 11146975 978526 Прокопенко Ілля Юрійович 171255 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

186,000

7 10987711 978526 Стахнюк Олександр Юрійович 171241 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

170,000

37



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11447226 980227

Бєлогуров Богдан Андрійович 171264 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

168,000

2 11191947 980227

Бицко Вікторія Сергіївна 171232 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

150,000

38



3 11419220 980227

Здоренко Олексій Валерійович 171275 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

147,000

4 11534809 980227

Іванів Ігор Михайлович 089566 M19 05.07.2019 
Диплом магістра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

134,000

5 11407561 980227

Ківа Максим Ігорович 180012 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

142,000

6 11069797 980227

Кузьмик Максим Вадимович 171260 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

150,000

7 10988283 980227

Свищо Ірина Олександрівна 180125 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

180,000

8 10989426 980227

Северин Вікторія Вікторівна 015198 B19 11.04.2019 
Диплом бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

172,000

9 11025203 980227

Соколовський Микита Володимирович 175036 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

126,000

39



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

227 Фізична терапія, ерготерапія/227.01 
Фізична терапія Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11104914 967870 Абселямов Емір Хожаметович 171168 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізична терапія, 
ерготерапія

196,000

2 11011388 967870 892-5838587 Вадим Ігорович 171172 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізична терапія, 
ерготерапія

0,000

3 11409852 967870 Зайченко Анастасія Андріївна 171170 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізична терапія, 
ерготерапія

190,000

4 11006163 967870 Федчук Анна Юріївна 186810 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Фізична терапія, 
ерготерапія

192,000

5 11262699 967870 Янчій Олександр Михайлович 171167 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізична терапія, 
ерготерапія

194,000

40



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

242 Туризм Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11326636 969992
Метелиця Крістіна Владиславівна 171217 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Управління 
туристичним 
бізнесом

162,000

2 11172748 969992
Самойленко Володимира Дмитрівна 171221 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Управління 
туристичним 
бізнесом

163,000

3 11334947 969992
Соколова Анна Олександрівна 171210 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Управління 
туристичним 
бізнесом

170,000

41



               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 636-с/д

292 Міжнародні економічні відносини Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 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/ 

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 11435539 990278
Валова Валентина Ігорівна 171141 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
2022р. - 0032317 Міжнародні 

економічні 
відносини

160,000

2 11473910 990278
892-5626545 Семен Олександрович 171126 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Міжнародні 
економічні 
відносини

0,000

3 11476621 990278
892-5704938 Ернест Костянтинович 171131 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Міжнародні 
економічні 
відносини

0,000

42


