
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 «07» серпня 2018 року №1343

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет "Одеська морська 
академія" у 2018 році та рішення приймальної комісії від «07» серпня 2018 року, 
протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «07» серпня 2018 року курсантами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням 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 «07»  серпня 2018 року 
№ 1343

271 Річковий та морський 
транспорт Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

3926573 Бічев Владислав Іванович 50623141 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0244853 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

175,88

3717546 Вітюк Віктор Віталійович 50074052 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0206197 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

167,034

3992215 Гончаров Ігор Віталійович 50058198 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0084837 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

166,412

4157047 Журавель Володимир Ігорович 50038711 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0064687 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

169,05

4131946 Зубова Ангеліна Валеріївна 50058096 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0253739 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

163,915



4403025 Умников Микита Олександрович 50481683 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0131499 експлуатація 
суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики

172,446


