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НАКАЗ 

 

Ізмаїл 

 

від «01» серпня 2019 року        №358/н 

 

Про зарахування на навчання 

 

На підставі Правил прийому до закладу вищої освіти Національного університету 

"Одеська морська академія" у 2019 році та рішення відбіркової комісії Дунайського інститу-

ту Національного університету «Одеська морська академія» від «31» липня 2019 року, про-

токол №8,     

     

НАКАЗУЮ: 

     

Зарахувати з «01» вересня 2019 року курсантами 1 курсу денної форми навчання зі 

спеціальності 271 Річковий та морський транспорт за кошти державного бюджету згідно з 

додатком.  

 

Додаток: на 3 арк.     

 

 

Директор          Чимшир В.І. 

М. П. 

 

  



 

Узгоджено:        

 

Заступник директора з НПР 

Голов. бух.  

Нач. НМВ         

Пров. юр.        

 
Наказ підготовлено:відповід. секретар відбіркової комісії  

 

 
Розсилка: справа ДІ,  НМВ, відбіркова комісія ДІ НУ «ОМА», бухгалтерія, адміністратор ЕДЕБО. 

  



 

Додаток до наказу про зарахування на навчання: 

 

• зі спеціалізації «навігація і управління морськими суднами» 

Міністерство освіти і науки України 

Дунайський інститут Національ-

ного університету "Одеська 
морська академія" 

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року  

№ 358/н 

271 Річковий та морський 

транспорт/271.01 Навігація і 

управління морськими суд-

нами 

Державна  Бакалавр Денна 
кошти державного (регіональ-

ного) бюджету 

№
 з

ая
ви

 в
 Є

Д
Е

-

Б
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 серти-

фікатів ЗНО 

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності 

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

 

5766534 Безсонов Нікіта Андрійович 50810957 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0232938 Навігація і управлін-

ня морськими судна-

ми 

170,782 

5756122 Бєловол Данило Євгенович 50810561 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0038736 Навігація і управлін-

ня морськими судна-

ми 

181,55 

5743921 Бобриков Максим Сергійович 51323892 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0187853 Навігація і управлін-

ня морськими судна-

ми 

171,458 

5634668 Данілова Оксана Олександрівна 50811032 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти 

0195860 Навігація і управлін-

ня морськими судна-
ми 

172,967 

5415401 Димитров Андрій Ігорович 50810589 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0038924 Навігація і управлін-

ня морськими судна-

ми 

181,654 

5756106 Іванова Валерія Романівна 50810939 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0232791 Навігація і управлін-
ня морськими судна-

ми 

183,162 



 

5414529 Маріогло Андрій Вікторович 50810769 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0041557 Навігація і управлін-

ня морськими судна-

ми 

179,781 

5356993 Степанянц Арсеній Володимирович 50810920 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0233392 Навігація і управлін-

ня морськими судна-

ми 

172,914 

6033437 Червяков Іван Станіславович 50799822 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти 

0131058 Навігація і управлін-

ня морськими судна-
ми 

117,981 

 

• зі спеціалізації «управління судновими технічними системами і комплексами» 

Міністерство освіти і науки України 

Дунайський інститут Національ-

ного університету "Одеська 

морська академія" 

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року  

№ 358/н 

271 Річковий та морський 

транспорт/271.02 Управління 

судновими технічними си-

стемами і комплексами 

Державна  Бакалавр Денна 
кошти державного (регіонально-

го) бюджету 

№
 з

ая
ви

 в
 Є

Д
Е

-

Б
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 серти-

фікатів ЗНО 

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності 

к
о
н

к
у

р
сн

и
й

 б
ал

 

5573625 Афанасєнко Максим Романович 50810832 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0053320 Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

158,817 

5607274 Бірюков Денис Віталійович 50810665 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0121079 Управління судновими 
технічними системами і 

комплексами 

159,129 

5576655 Гудь Владислав Русланович 50811528 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0233318 Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

183,8 

5600234 Кисиленко Валентин Ігорович 50810817 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0052693 Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

131,611 



 

5393606 Кунський Максим Сергійович 50810898 CK 27.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0233385 Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

171,042 

5388477 Пушкін Микита Олександрович 50810692 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0016821 Управління судновими 
технічними системами і 

комплексами 

161,886 

        
 

 

Директор                 В.І. Чимшир 

 

М. П. 

Відповідальний секретар 

відбіркової комісії                Р.О. Разінкін 

 


