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

Форма № Н-1.03.1
Національний університет "Одеська морська академія"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Одеса

(населений пункт)

від «09» серпня 2018 року №1353

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет "Одеська морська 
академія" у 2018 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2018 року, 
протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «27» серпня 2018 року курсантами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Міюсов М.В.
(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 Національний університет 
"Одеська морська академія"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 1353

271 Річковий та морський 
транспорт 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

4565908 Артюх Владислав Олексійович 50047645 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0302519 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

133,535

3965386 Борзов Артур Дмитрович 48000221 CK 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0286236 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

160,95

4302789 Возіянов Владислав Володимирович 48435499 MK 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0370061 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

123,391

4055806 Грабовий Павло Сергійович 50344146 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0139432 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

116,535

3795022 Крамарь Владислав Олександрович 50055331 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0012152 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

140,862



4069607 Кузнєцов Іван Євгенійович 50623518 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0263183 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

131,643

3863961 Микита Денис Іванович 50042770 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0117907 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

116,415

4101151 Полупаненко Денис Максимович 50029929 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0286752 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

115,797

4410256 Река Владислав Романович 50465478 KC 30.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0027022 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

115,068

4844133 Скаленко Євген Олегович 50038732 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0312519 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

124,491

4122741 Степанов Данило Павлович 50051758 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0081082 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

142,698


