
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 №258-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 3 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 
№ 258-Ос

051 Економіка 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

6352582 Капустян Ганна Вячеславівна 136479 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0307509 Бізнес - статистика та 
аналітика, 
Комп`ютерні та 
Інтернет-технології в 
бізнесі, Світова 
економіка та моделі 
функціонування 
господарських систем, 
Управління 
персоналом та 
економіка праці

307

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 
№ 258-Ос

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 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

6672303 Кіосе Тетяна Валеріївна 138051 E19 19.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0355858 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

239

2



5767350 Кузнецова Ксенія Володимирівна 075620 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0210725 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

343

5817634 Москаленко Вікторія Денисівна 087064 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0274279 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

303

6688102 Перова Дженніфер-Ірен Олександрівна 087065 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0274164 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

260

3



5893752 Сажин Данило Валерійович 061566 E19 29.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0137922 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

313

5637718 Станкова Анастасія Володимирівна 075724 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0210079 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

236

6720322 Черноусов Владислав Вячеславович 087060 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0273856 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

248

4



5818292 Юраш Карина Сергіївна 075723 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0209370 Економіка 
підприємства та 
організація 
підприємницької 
діяльності, Економіка 
та планування бізнесу, 
Муніципальна 
економіка, 
Товарознавство та 
управління якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг

235

5


