
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «05» вересня 2020 року №1089

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет "Одеська морська 
академія" у 2020 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2020 року, 
протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року курсантами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Міюсов М.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 1089

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8096476 674237

Бандурко Софія Андріївна 52053851 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0064209 Менеджмент в 
галузі морського та 
річкового 
транспорту

185,436

2 8078982 674237

Глущенко Микита Євгенович 51831761 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0110387 Менеджмент в 
галузі морського та 
річкового 
транспорту

187,578

3 7748277 674237

Кузьміч Єва Євгенівна 51840626 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0062108 Менеджмент в 
галузі морського та 
річкового 
транспорту

191,658

4 8421942 674237

Палманова Марія Сергіївна 52094436 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0157788 Менеджмент в 
галузі морського та 
річкового 
транспорту

187,272

1



5 7695550 674237

Сорокіна Анна Сергіївна 52094744 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0265485 Менеджмент в 
галузі морського та 
річкового 
транспорту

194,106

2


