
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 №361-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 вечірньої форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 
№ 361-Ос

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Вечірня 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

4219994 Чеботарьов Павло Ігорович 979324 A 15.06.1991 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0088674 Банківська справа, 
Фінанси, фінансовий 
менеджмент та 
страхування

157,641



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 
№ 361-Ос

075 Маркетинг Державна Бакалавр Вечірня 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

5132440 Додул Софія Вадимівна 50047807 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0299955 Маркетинг 152,388

4344584 Козій Аріна Валеріївна 50058053 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0073964 Маркетинг 174,42

4815530 Репецька Анастасія Юріївна 50055316 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0012280 Маркетинг 171,87



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 
№ 361-Ос

242 Туризм Державна Бакалавр Вечірня 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

5153839 Гурова Любов Олександрівна 50024990 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0134950 Туризм 143,412

4346767 Данилюк Юлія Сергіївна 50054503 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0268489 Туризм 131,172

4950598 Ковальчук Інга Володимирівна 49369699 CK 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0326208 Туризм 119,646

4842131 Скалій Дар`я Павлівна 50052079 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0174393 Туризм 123,42

3804043 Столовська Юлія Романівна 48719027 CK 29.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0205212 Туризм 114,75


