
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Одеський національний економічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «21» серпня 2018 року №359-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «21» серпня 2018 року, 
протокол №33,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Звєряков М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «21»  серпня 2018 року 
№ 359-Ос

051 Економіка Державна Бакалавр Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4565427 Гергієв Ярослав Валерійович 50042515 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0340614 Бізнес статистика та 
аналітика, 
Комп`ютерні та 
Інтернет-технології у 
бізнесі, Теорії та 
моделі управління 
економікою, 
Управління 
персоналом і 
економіка праці

148,049

4067981 Дацюк Альона Григорівна 50174039 BH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0305265 Бізнес статистика та 
аналітика, 
Комп`ютерні та 
Інтернет-технології у 
бізнесі, Теорії та 
моделі управління 
економікою, 
Управління 
персоналом і 
економіка праці

150,144



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «21»  серпня 2018 року 
№ 359-Ос

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна рахунок коштів 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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4772076 Ашихін Ярослав Іванович 50049639 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0166014 Менеджмент 
організацій

139,842


