
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року Ло 583

Форма Ле» Н-1.03.1
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ

ОДЕСА
(населений пункт)

від «02» вересня 2022, року Ме11-04

Про зарахування на навчання
Напідставі Правил прийому до Одеський національний університет імені1. І.

Мечниковау 2022 роціта рішення приймальної комісії від «02» вересня 2022 року,
протокол Лое27,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» вересня 2022. року студентами І1 курсу очної денної форми
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного
(регіонального) бюджету згідно з додатком.

Додаток: на 2 арк.

Ректор Вячеслав ТРУБА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

070,ча,ж М
Є,

бемейбУ
ж



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року Ле 583

Форма Ле Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Одеський національний :

Міністерство освіти і науки України університет іменіІ.І. Додаток до наказу зй нересня 2022: року

Мечникова й

: : : кошти державного
226 Фармація, промислова фармація Державна Магістр Денна (регіонального) бюджету

с рік та номери сертифікатів

о З номер серія да зовнішнього незалежного
іс в мер, серне ді оцінювання/ єдиного вступного я
В о видачі та тип документа ; назва мг.о з : іспиту/ єдиного фахового ди тен ож п

в ІЗ) В б : про освітній (освітньо- б я/ спеціалізацій, ЕЕ

е і. 5 ї прізвище ім'я що ятеков (ях кваліфікаційний) вепувюво винрозування освітніх програм 5

- г: БО наявності) рівень/ступінь, на
ВУЛЕнИНянОКо в межах

Б;

З ба Бе ї мультипредметного тесту/ : - Є
в е основі якого : -|спеціальності г
2 х відбувається встуй

магістерського тесту навчальної 8
ж

компетентності/ магістерського

а комплексного тесту

1 2 З 4 5 6 й 8 9 10

Браткова Ірина Віталіївна 52942641 СК 10.06.2022 |2022р. - 0184307 Фармація 163,020

1|10582853| 997911 Свідоцтво про едобуття
повної загальної
середньої освіти

Бубіліч Ірина Михайлівна 52061959 СК. 31.07.2020 |2022р. - 0458211 Фармація 146,796

2 |11251754| 997911
Свідоцтво про здобуття
повної загальної
середньої освіти НН

Каташинський |Дмитро Сергійович 52971100 СК 10.06.2022 |2022р. - 0065, сАУНІВЕРсиЗ армація 175,396

3|10681726| 997911
Свідоцтво про здобуття » Г

повної загальної з
середньої освіти



10601372 997911

Ткачук Анастасія Олегівна 52952310 СК 10.06.2022
Свідоцтво про здобуття
повної загальної
середньоїосвіти

2022р. - 0282410 Фармація 163,592

10554426 997911

Шахов Владислав Віталійович 52944240 СК 10.06.2022
Свідоцтво про здобуття
повної загальної
середньоїосвіти

2022р. - 0081371 Фармація 189,280


