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

Форма № Н-1.03.1
Сумський  державний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
Суми

(населений пункт)

від «14» січня 2022 року №0032-III

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2022 році 
та рішення приймальної комісії від «14» січня 2022 року, протокол №05,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» березня 2022 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Василь КАРПУША
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «14»  січня 2022 року 
№ 0032-III

222 Медицина Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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- Тріпті - 1205080 SSCE/2019 
02.05.2019 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної 
середньої освіти

Медицина

2
Вуджуру Прабхудас - 077407 R 12.04.2018 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Медицина

3
Даші Суарвул Лідія - б/н 30.06.2018 Атестат про 

повну загальну середню 
освіту

Медицина

4

Кадірі Чаран Сімха - 168235 T 12.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина

1



5

Картхікеян Дхарані - 2365945 HSS 19.04.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина

6
Свай Фідеста Ліберат - 0007450 - 25.04.2017 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Медицина

7

Чарліс Евалайн Пітер - 029621 ACS19 31.05.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина

2


