
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «03» серпня 2021 року №112 і-ст

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Одеська національна музична академія імені 

А.В. Нежданової у 2021 році та рішення приймальної комісії від «26» липня 2021 
року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 2 арк.

Ректор Олександр Олійник
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство культури та інформаційної політики України
Одеська національна музична 

академія імені А.В. 
Нежданової

Додаток до наказу від «03» серпня 2021 року 
№ 112 і-ст

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності
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1 10138862 816250
Лю Шанжун 202100380 02.06.2021

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Сольний спів 154,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство культури та інформаційної політики України
Одеська національна музична 

академія імені А.В. 
Нежданової

Додаток до наказу від «03» серпня 2021 року 
№ 112 і-ст

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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прізвище ім’я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
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1 10137586 892299
Лян Сіньі 2141420115240061 30.06.2021

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Оркестрові духові та 
ударні інструменти

174,000
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