
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 «22» серпня 2018 року №368-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «22» серпня 2018 року, 
протокол №34,

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 4 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 «22»  серпня 2018 року 
№ 368-Ос

075 Маркетинг Державна Магістр 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

4803742 Бондарчук Вадим Андрійович 071723 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Маркетинговий 
менеджмент

124,92

4431414 Гозун Владислав Павлович 208051 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Маркетинговий 
менеджмент

129,81



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 «22»  серпня 2018 року 
№ 368-Ос

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр 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

4228971 Большакова Ксенія Сергіївна 136987 B17 26.06.2017 Диплом 
бакалавра

Експертиза товарів та 
послуг

150,628

5026682 Борщ Людмила Афанасіївна 223084 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Експертиза товарів та 
послуг

129,549

4826931 Керімова Карина Тофіківна 208163 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Експертиза товарів та 
послуг

145,81

4841385 Овчар Олексій Іванович 208166 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Експертиза товарів та 
послуг

113,698

4451902 Скомороха Тимофій Олегович 208165 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Експертиза товарів та 
послуг

126,188

4549436 Якименко Ірина Вікторівна 208168 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Експертиза товарів та 
послуг

140,686



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 «22»  серпня 2018 року 
№ 368-Ос

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Магістр 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

4452981 Білокінь Наталя Віталіївна 208134 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Управління готельним 
та ресторанним 
бізнесом

280,32

4451066 Мацканюк Максим Віталійович 208133 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Управління готельним 
та ресторанним 
бізнесом

269,104



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 «22»  серпня 2018 року 
№ 368-Ос

292 Міжнародні економічні 
відносини Державна Магістр 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

4446345 Масна Аліна Миколаївна 208116 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств 
(організацій)

278,952

4526227 Міщенко Ілона Вадимівна 208111 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств 
(організацій)

258,15

4446265 Могилєвська Єлизавета Вадимівна 208127 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств 
(організацій)

313

4447000 Секмедіна Єлизавета Олегівна 208126 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств 
(організацій)

316,688

4558278 Христофорова Валерія Спартаківна 156805 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств 
(організацій)

298,386


