
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
23 червня 2022 року № 583

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

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА 

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №101 -СТ

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

А.В. Нежданової у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2022 
року, протокол№16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «07» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.

Додаток: на 7 арк.

Ректор Олександр ОЛІЙНИК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

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

Додатокдо наказу від «05» вересня 2022 року 
№ 101-ст

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п

/п

№
 за

яв
и 

в Є
Д

ЕБ
О

ID
 ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

вЄ
Д

ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10473426 967891
Бавус Віта Степанівна 49943550 BK 28.06.2017

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Музичне 
мистецтво

177,840

2 10483734 967891
Олійник Інна Анатоліївна 51971583 XM 20.07.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

194,480

3 10658070 967891
Сірик Варвара Олегівна 52112122 EP 30.07.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

191,360

1



4 10559914 967891
Тетерова Марія Олександрівна 52098926 KC 30.07.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

180,960

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

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

Додатокдо наказу від «05» вересня 2022 року 
№ 101-ст

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п

/п

№
 за

яв
и 

в Є
Д

ЕБ
О

ID
 ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

вЄ
Д

ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10482443 991783
Гарголь Марія-Вікторія Володимирівна 52056870 BA 30.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

198,640

2 10884243 991783
Корель Анна Сергіївна 51884754 CK 30.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

200,000

3 10672149 991783
Пилипець Анна Олексіївна 52008168 PB 30.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

197,600

з



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

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

Додатокдо наказу від «05» вересня 2022 року 
№ 101-ст

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п

/п

№
 за

яв
и 

в Є
Д

ЕБ
О

ID
 ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

вЄ
Д

ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10484573 986501
Голованюк Ірина Сергіївна 52022511 MK 30.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

194,480

2 10506146 986501
Насадок Іванна Миколаївна 52056895 BA 30.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

197,600

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

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

Додатокдо наказу від «05» вересня 2022 року 
№ 101-ст

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п

/п

№
 за

яв
и 

в Є
Д

ЕБ
О

ID
 ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

вЄ
Д

ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10732043 968092
118-5800423 52022485 MK 30.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

160,160

2 10511171 968092
Довжанська Василина Любомирівна 52056859 BA 30.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

197,600

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

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

Додатокдо наказу від «05» вересня 2022 року 
№ 101-ст

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п

/п

№
 за

яв
и 

в Є
Д

ЕБ
О

ID
 ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

вЄ
Д

ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10800839 986500
Горбулінська Юлія Олексіївна 52944256 CK 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

197,600

2 10829587 986500
Загородня Ірина Вікторівна 51396439 EP 25.10.2019 

Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Музичне 
мистецтво

176,800

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

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

Додатокдо наказу від «05» вересня 2022 року 
№ 101-ст

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п

/п

№
 за

яв
и 

в Є
Д

ЕБ
О

ID
 ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї 

вЄ
Д

ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10938803 991114
Петров Станіслав Ігорович 48566207 MK 15.03.2016

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Музичне 
мистецтво

200,000

2 10515693 991114
Собчук Євгеній Олександрович 50463594 XM 15.06.2018

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Музичне 
мистецтво

200,000

7


