
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 «06» серпня 2019 року №254-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 року, 
протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «06»  серпня 2019 року 
№ 254-Ос

075 Маркетинг Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6661904 Бершадський Олександр Володимирович 137693 E19 10.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0327186 Маркетинг, 
Міжнародна логістика

238

6171553 Овчиннікова Крістіна Володимирівна 123596 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

0013786 Маркетинг, 
Міжнародна логістика

272

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 254-Ос

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6172193 Желінський Артем Сергійович 091600 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Готельно-ресторанна 
справа

104

2



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 «06»  серпня 2019 року 
№ 254-Ос

242 Туризм Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

5764889 Сполович Сергій Вадимович 088986 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Туризм 110

3



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 «06»  серпня 2019 року 
№ 254-Ос

292 Міжнародні економічні 
відносини Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

6172699 Курносенко Павло Сергійович 094288 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Міжнародна економіка 128

5815429 Магеровський Ігор Станіславович 072997 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Міжнародна економіка 152

5473862 Приходько Анастасія Петрівна 107929 E17 04.07.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Міжнародна економіка 120

4


