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Голов! Лугансько! обласноУ державно! 
адм1Н1Страц11 - кер1внику обласноУ 
в1Йськово-цив1льно1 адм1н1страц11 
Гарбузу Ю.Г. 

Шановний Юр1ю Григоровичу! 

Тавр1йський нац10нальний ун1верситет 1мен1 В.ГВернадського як уновноважений 
державний вищий навчальний заклад IV р1вня акредитацО' (Л1ценз1я МОН УкраТни АЕ № 
270157 в1д 05.06.2013) розпочинае наб1р учн1всько1 молод! для п!дготовки 
висококвал!ф!кованих фах!вц!в, здатних стати !нтелектуальною, творчою ! пол!тичною 
ел!тою в!дроджено1 УкраТни. 

Тавр!йський нац!ональний ун!верситет !мен! В. I . Вернадського - пров!дний вищий 
навчально-науковий заклад УкраТни, заснований ще у 1918 роц! в Криму. В 2016р. 
урочисто в!дкрився в Киев! та зд!йенив перший наб!р студент!в до оновленого 
навчального закладу, що мае на мет! стати потужним навчально-науковим осередком 
в!дродженоТ УкраТни. М!н!стерством осв!ти ! науки УкраТни надано ун!верситету 
виняткове право зд!йснювати прийом, поновлення та переведения студент!в з тимчасово 
окупованих територ!й УкраТни протягом навчального року. На баз! ун!верситету 
створено осв1тн1 центри «Крим-УкраТна» та «Донбас-УкраТ'на», п!дготовче в!дд!лення 
для !ноземних слухач!в, усп!щно працюють программ стажування та обм!ну студентами з 
европейськими та американськими вишами. 

Тавр|йський нац1ональний ун1верситет 1мен1 В. I . Вернадського е единим 
нереселенським ВНЗ у м1ст1 Киев!. 

Навчання в Ун!вереитет! зд!йснюеться за рахунок державного замовлення, а 
також за кощти ф!зичних та юридичних ос!б. Для внутр1шньо нерем1щеннх ос1б з 
тимчасово окуиоваиоТ тсриторп Укра'Тии вид1ляються додатков! м!сця державного 
замовлення. Першокурсникам, зарахованим до ун1верснтету, обов'язково надасться 
гуртожиток. 1нформац1я про д1яльн1сть ТНУ та умовн нрнйому - додаеться. 

Просимо Вас надатн 1нформац1ю кср1вникам районних та м1ських управл1нь 
осв1ти та загальноосв1тн1м навчальннм закладам ЛуганськоТ облает! щодо 
Тавр1йського нац1онального ун1всрснтсту 1мсн1 В. I . Вернадського. 

3 п о в а г о ю . 
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1нформац!я про д1яльн1сть Тавр1Йського нац1онального ун1верситету 1мен1 
В.1. Вернадського 

Тавр1Йський нац10нальний ун1верситет 1мен1 В. I . Вернадського - пров1дний 
вищий иавчальио-иауковий заклад УкраТии, засиоваиий ще у 1918 род! в Криму, 26 
вересия 2016 в актовому зал! М!и!стерства осв!ти 1 науки УкраТии урочисто вТдкрився в 
Киев1 та здТйсиив перший иаб!р студеитТв до оновленого навчального закладу, що мае 
на мет! стати потужним навчально-науковим осередком в!дродженоТ УкраТни. 
М!н!стерством осв!ти ! науки УкраТни надано ун!верситету виняткове право 
зд!йснювати прийом, поновлення та переведения студент!в з тимчасово окупованих 
територ!й УкраТни протягом навчального року. На баз! ун!верситету створено осв!тн! 
центри «Крим-УкраТна» та «Донбас-УкраТна», п!дготовче в!дд!лення для !ноземних 
слухач!в, усп!шно працюють програми стажування та обм!ну студентами з 
европейськими та американськими вишами. 

3 !м'ям нашого ун!верситету нов'язан! !мена видатних громадських д!яч!в, 
вчених, педагог!в, як! стали горд!стю УкраТни. Це академ!ки В. 1. Вернадський, О. Ф. 
1оффе, О. О. Байков, Нобел!вськ! лауреати 1. С. Тамм ! 1. М. Франк, трич! ГероТ 
Соц!ал!стичноТ Прац! I . В. Курчатов ! К. 1. 1Цолк!н ! багато !нших, не менш знаменитих 
!мен, як! дала св!ту наша альма-матер. 

Навчальними програмами п!дготовки здобувач!в вищоТ осв!ти передбачено 
поеднання п!дготовки економ!ст!в, менеджер!в, !нженер!в, юрист!в, ф!лолог!в, 
документознавц!в та вчител!в гуман!тарних напрям!в !з паданиям знань, формуванням 
вм!нь та навичок для роботи в р!зноман!тних сферах д!яльност!, що дозволить нашим 
випускниками стати конкурентноспроможними на ринку прац! не т!льки УкраТни, а й 
усього св!ту. 

У рамках реал1заци цих нам!р!в у д1яльност1 Ун!верситету запроваджено: 
- надання теоретичних знань у поеднанн! з! стажуванням на робочих м!сцях в 

р!зних сферах д!яльност!, виробничою практикою на усн!шно д!ючих п!днриемствах, в 
установах та орган!зац!ях р!зних форм власност!; 

- залучення до навчального процесу в!тчизняних та заруб!жних фах!вц!в-
практик!в у р!зних сферах д!яльност!; 

створення умов для оволод!ння студентами !ноземними мовами на р!вн! 
д!лового сп!лкування (В2); 

- викладання проводиться чотирма мовами: украТнською, рос!йською, 
кримськотатарською, англ!йською; 

- надано можлив!сть студентам брати участь у ц!кавих м!жнародних наукових ! 
творчих проектах, у студентських стартапах, отриманн! [рант!в ! ношуках ц!кавоТ 
роботи вже на ун!верситетськ!й лав!. 

Реал!зац!я цих нам1р!в дасть можлив1сть: 
- проводити ц!леспрямований наб!р на навчання учн!вськоТ молод!, зор!ентованоТ 

на добросов!сне, г!дне, в!днов!дальне, творче служ!ння обласн!й громад!; 
- пост!йно поповнювати кадровий резерв р!зних сфер д!яльност! 

висококвал!ф!кованими, осв!ченими, патр!отично налаштованими, креативними 
фах!вцями; 

забезнечити належний р!вень вар!ативноТ осв!ти в умовах формування 
!нновац!йного розвитку сучасного сусп!льства; 

мати нову генерац!ю фах!вц!в, що знають св!товий досв!д та вм!ють його 
пост!йно анал!зувати та !мплементувати в практику управл!ння в!дродженоТ УкраТни. 



До уваги вступник1в !з зони проведения АТО! 

ТНУ 1 м е ш В. I . Вернадського розпочинае прийом на навчання ос1б з територп 
проведення АТО без проходження ЗНО. 

Необхщн! документи: 
паспорт громадянина УкраТни, або св1доцтво про народжсння (св1доцтво про 

народжсння можна подавати як нсповнол1тн1м абНуртентам, так ! повнол1тн1м 
аб1тур1ентам, як! не мають паспорта громадянина УкраТни); 

!дснтиф!кац!йний код (за наявност!); 
фото 3x4 в кшькост! 4 шт.; 
документ про базову (9 клас!в) та повну (11 клас!в) загальну середню осв!ту, 

отриманий на тимчасово нсп!дконтрольн!й УкраТн! тсриторп; 
коп!я паспорту одного з батьк!в; 

Аб!тур!ент можс (алс не зобов'язаний) надавати в папсровому вигляд! або в 
формат! цифрових зображснь, будь-яку наявну в його розпоряджснн! додаткову 
!нформац!ю (табель, особиста справа ! т. д.). 

Мсдична дов!дка не надаеться. 
Для вступу за спрощсною системою (без проходження ЗНО) Вам нсобх!дно: 

• Прибути до ПриймальноТ ком!с!Т Ун!всрситсту за адресую: м. КиТв, вул. 
I . Кудр!, 33, каб. 108; 

• Надати нсобх!дн! документи; 
• Спшьно 3 прац!вниками ПриймальноТ ком!с!Т заповнити нсобх!дну докумснтац!ю. 
• Усп!шно скласти !спит з дисципл!н «1стор!я УкраТни», «УкраТнська мова» та одноТ 

нроф!льноТ дисцинл!ни за выбором встунника (за бажанням встунника !снити 
можна скласти в один день). 
Профшьний встунний 1СНИТ складаеться аб!тур!ентом на виб!р. 

Б!льш дстальну !нформац!ю про нсрсл!к снсц!альностсй за осв!тн!ми ступенями 
«бакалавр» та «мапстр» та !н. можна отримати на сайт! 11йр://1пи.сс!и.иа та за 
телефонами (044) 529-00-58, (095) 186-61-26 

ПримПка: 
1. Зпдно 3 Наказом М!н!стсрства осв!ти ! науки УкраТни в!д №560 в!д 24.05.16 

р, ТНУ сприяе своТм студентам в отриманн! атсстата, паспорта громадянина УкраТни, 
!дснтиф!кац!йного коду протягом 3 м!сяц!в з моменту зарахування. 

2. Процедура вступу в ТНУ за спрощсною системою рсгламснтуеться: 
• Наказом М!н!стерства осв!ти ! науки в!д 24.05.16 р. № 560 «Про 

затвердження Порядку прийому для здобуття вищоТ та нрофсс!йно-тсхн!чноТ осв!ти ос!б, 
як! нроживають на тимчасово окупован!й тсритор!! УкраТни»; 

• Наказам М!н!стсрства осв!ти ! науки в!д 21 чсрвня 2016 року № 697 «Про 
затвердження Порядку прийому для здобуття вищоТ та профсс!йно-тсхн!чноТ осв!ти ос!б, 
м!сцсм проживания яких е територш проведения антитерористичноТ онсрац!Т (на нср!од ГТ 
проведення)». 


