
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Одеський національний економічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «01» серпня 2019 року №246-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «01» серпня 2019 року, 
протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Звєряков М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 246-Ос

051 Економіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6672963 Дешнєєва Мадіна Сулумбеківна 033894 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0080430 Бізнес - статистика та 
аналітика, 
Комп`ютерні та 
Інтернет-технології в 
бізнесі, Світова 
економіка та моделі 
функціонування 
господарських систем, 
Управління 
персоналом та 
економіка праці

262

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський національний 
економічний університет

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 246-Ос

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6351891 Парчевська Христина Валеріївна 132118 E19 03.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0057740 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та організація торгівлі, 
Економіка та 
планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

292

2


