
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 «15» серпня 2019 року №295-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «15» серпня 2019 року, 
протокол №31,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 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 «15»  серпня 2019 року 
№ 295-Ос

051 Економіка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6500031 Донченко Ольга Валеріївна 189840 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Управління 
персоналом сучасної 
організації

260

6281797 Яворовська Анастасія Сергіївна 183809 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Управління 
персоналом сучасної 
організації

272,056

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 «15»  серпня 2019 року 
№ 295-Ос

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

№
 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

6257461 Андрєєва Вероніка Шахрамівна 183751 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Стратегічний 
маркетинг

235,888

6256366 Барон Інна Григоріївна 183766 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Стратегічний 
маркетинг

278,732

6260074 Бєйлєкчи Степан Ігорович 183769 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Стратегічний 
маркетинг

225,614

6257004 Гуменюк Олександр Юрійович 183767 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Стратегічний 
маркетинг

243,796

6254587 Сергутіна Таїсія Ігорівна 183772 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Стратегічний 
маркетинг

271,746

6253921 Сидорова Анастасія Романівна 183755 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Стратегічний 
маркетинг

296,316

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 «15»  серпня 2019 року 
№ 295-Ос

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6264758 Афанасьєв Олександр Віталійович 183594 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Експертиза товарів та 
послуг

281,444

6264321 Міловідов Максим Олегович 183597 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Експертиза товарів та 
послуг

267,746

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 «15»  серпня 2019 року 
№ 295-Ос

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

№
 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

6200631 Гурш Вікторія Олегівна 183784 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка та 
організація 
туристичної діяльності

281,828

6199816 Затишняк Тетяна Олегівна 183793 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка та 
організація 
туристичної діяльності

271,068

6200987 Фіалка Олена Валеріївна 183796 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка та 
організація 
туристичної діяльності

221,24

4



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 «15»  серпня 2019 року 
№ 295-Ос

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

юридичних осіб

№
 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

6197198 Бачур Віталій Володимирович 183734 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Міжнародні 
економічні відносини

311,738

6676959 Шильберг Герман Валерійович 244747 B19 01.07.2019 Диплом 
бакалавра

Міжнародні 
економічні відносини

280,74

5786168 Щербина Олександр Володимирович 193374 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Міжнародні 
економічні відносини

273,572

5


