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3acrynnur si.{uosi,qanbHofo ceKperapt Tra'r fI.B.

Ha ni,qcrasi Aanux, orplrMaHr,rx is eauHoT 4epxannoT eneKTpoHHoi 6asu 3 [LITaHb ocnirn ta

Ha uiAcragi noAannc a6irypienra:r,ru opuriHanis .uoryueuriB .qJIt Bcryny na 3 rypc ua

AeHHy $opny HaBqaHHs sa cueuiamnicrro 075 <Maprerl,IHr)) (6axalanp) 3a pD(yHoK

roruris Sisu.mnx, rcpr,rAr,rqHr{x oci6, npufturro piueunr npo peKoMeruauiro Ao HaKsy npo

3apaxyBaHHfl, Ha HaBqaHHs a6irypieuris sriaHo r ,{o.uarrou A uroro flpororoly :
loAaJrbrrrlrM orrpI,IJIIoAHeHHtM si.unoniAHoro cilucrcy a6irypieurin.

3 uerorc ga6esneqeHHr rrpaBa rcryunurir Ha orprlMaHns sruIoT ocsiru 3 ypaxyBauusM

BBe.rIeHHs rrpaBoBoro pexr,rMy BoeHHoro craHy y pari eiAcyrHocri y rcryuuura siftcrroso-

o6rirosoro AoKyrvreHra 3a pexoues.qauieio Minicrepcraa ocsifiil i nayru Yrpaihu

si.{uosiAHo Ao rl}Icra MOH Nb 118709-22 sia 02 cepnHt 2022 poKy <flpo ,uesxi

oco6rusocri rapaxynaHHr Bcryrrnurie) g.qificHlaru 3apilyBaHHr cryAenrie (,{ogarox B) ua

ni.ucrasi rrrcbMoBoro 3o6os's3annr o(popMuru eificmono-o6lirosldft AoKWeHT BIIpoAoBX

rxecru rvricqqie siA noqarry HaBqaHHt.
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Додаток А 
 

до Протоколу №20 

засідання Приймальної комісії від 19 вересня 2022 року 

 

Список абітурієнтів,  

рекомендованих до наказу про зарахування на навчання 

для здобуття освітнього рівня «бакалавр»  

за спеціальністю 075 «Маркетинг»  

на 3 курс денної форми навчання 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

 

№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

Конкурсний 
бал 

Оцінка з другого предмету для 
вступників на основі МС, МБ, ФМБ 

1 Носов Олександр Олександрович 128 134 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Додаток Б 

 
до Протоколу №20 

засідання Приймальної комісії від 19 вересня 2022 року 

 

Список абітурієнтів,  

рекомендованих до наказу про зарахування на навчання 

для здобуття освітнього рівня «бакалавр»  

за спеціальністю 075 «Маркетинг»  

на 3 курс денної форми навчання 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

на підставі письмового зобов’язання здійснити оформлення військово-облікового документа 
впродовж шести місяців від початку навчання 

 

 

№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

Конкурсний 
бал 

Оцінка з другого предмету для 
вступників на основі МС, МБ, ФМБ 

1 Носов Олександр Олександрович 128 134 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


