


               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 683-с/з

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

- німецька
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11128918 109795
9

Лемешко Сніжана Віталіївна 52083353 TA 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

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

156,000

1



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 683-с/з

035 Філологія/035.063 східні мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

іврит
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11621771 110538
6

Любчик Євгенія Петрівна 39410596 KB 25.06.2010 
Диплом бакалавра

Філологія. Мова 
та література 
іврит, переклад, 
англійська мова

162,000

2 11590762 110538
6

Малиновська Наталія Леонідівна 21118539 KB 06.07.2002 
Диплом спеціаліста

Філологія. Мова 
та література 
іврит, переклад, 
англійська мова

174,000

2



3 11559975 110538
6

Пейчева Сніжана Дмитрівна 25780660 CK 30.07.2004 
Диплом бакалавра

Філологія. Мова 
та література 
іврит, переклад, 
англійська мова

136,000

3


