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

Форма № Н-1.03.1
Одеський  державний  університет  внутрішніх  справ 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Одеса

(населений пункт)

від «08» вересня 2020 року №357

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський державний університет внутрішніх 
справ у 2020 році та рішення приймальної комісії від «08» вересня 2020 року, 
протокол №31,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор В'ячеслав АБРОСЬКІН
(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 внутрішніх справ України Одеський державний 
університет внутрішніх справ

Додаток до наказу від «08»  вересня 2020 року 
№ 357

081 Право Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8063974 744929
Гавенко Валерій Олександрович 125487 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0020773 Право 292

2 7577604 744929
Матвійчак Олександр Вікторович 071976 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0281619 Право 245

3 8122492 744929
Спіян Анастасія Ігорівна 076812 E20 01.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0177707 Право 297

4 7840217 744929
Станєва Аліна Сергіївна 113255 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0337246 Право 286

5 8218545 744929
Табан Анастасія Сергіївна 125489 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0020737 Право 314

6 8112142 744929
Тарасов Іван Андрійович 072120 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0209877 Право 287

1



7 8112913 744929
Татар Максим Олексійович 072114 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0283867 Право 274

2



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 внутрішніх справ України Одеський державний 
університет внутрішніх справ

Додаток до наказу від «08»  вересня 2020 року 
№ 357

081 Право Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8322980 704850

Цушко Оксана Михайлівна 50831717 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Право 162

3



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 внутрішніх справ України Одеський державний 
університет внутрішніх справ

Додаток до наказу від «08»  вересня 2020 року 
№ 357

262 Правоохоронна діяльність Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8457178 798336
Самуренко Анна Сергіївна 50038573 CK 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Правоохоронна 
діяльність

144

4


