
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Релігійна  організація  "Вищий  духовний  навчальний  заклад  "ТАВРІЙСЬКИЙ 

(найменування закладу освіти)

 ХРИСТИЯНСЬКИЙ  ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ
АНТОНІВКА
(населений пункт)

від «03» серпня 2021 року №13

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Релігійна організація "Вищий духовний 
навчальний заклад "ТАВРІЙСЬКИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ" у 2021 році 
та рішення приймальної комісії від «03» серпня 2021 року, протокол №8,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «03» серпня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Валентин СИНІЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Релігійна організація "Вищий 
духовний навчальний заклад 

"ТАВРІЙСЬКИЙ 
ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2021 року 
№ 13

041 Богослов’я Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10074997 932434

Баранова Анна Сергіївна 50893573 XE 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0205619; 2019р. 
- 0205619; 
2019р. - 
0205619

Богослов'я 148,720

2 9416037 932434

Єфіменко Марія Анатоліївна 50860779 XE 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0180386; 2019р. 
- 0180386; 
2019р. - 
0180386

Богослов'я 163,176

1



3 8729592 932434

Рябоконь Вадим Юрійович 40336950 XE 28.05.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0338740; 2021р. 
- 0338740; 
2021р. - 
0338740

Богослов'я 143,936

4 8747561 932434

Таран Євгеній Миколайович 608688 ЛП 12.06.1993 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

2021р. - 
0338133; 2021р. 
- 0338133; 
2021р. - 
0338133

Богослов'я 141,544

2


