
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 «16» серпня 2019 року №305-Ос

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський національний економічний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «16» серпня 2019 року, 
протокол №32,

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 3 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 «16»  серпня 2019 року 
№ 305-Ос

075 Маркетинг 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

5840130 Жорнова Дарина Вікторівна 51319824 EP 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0121245 Маркетинг, 
Міжнародна логістика

173,349

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 «16»  серпня 2019 року 
№ 305-Ос

241 Готельно-ресторанна 
справа 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

5819440 Бірюкова Іліана Олексіївна 50823687 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0312932 Готельно-ресторанна 
справа

121,686

5603406 Морозенко Катерина Олександрівна 50812087 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0138576 Готельно-ресторанна 
справа

126,48

6245301 Петросян Аліна Едуардівна 51143092 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0044565 Готельно-ресторанна 
справа

126,327

5376955 Станєва Анастасія Іванівна 50827194 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0021146 Готельно-ресторанна 
справа

126,99

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 «16»  серпня 2019 року 
№ 305-Ос

292 Міжнародні економічні 
відносини 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

5561860 Сидорук Микита Іванович 50823294 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0096823 Міжнародна економіка 163,047

3


