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

Форма № Н-1.03.1
Сумський  державний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
Суми

(населений пункт)

від «19» серпня 2022 року №0686-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2022 році 
та рішення приймальної комісії від «18» серпня 2022 року, протокол №47,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 9 арк.

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

                              М. П.



               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 освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «19»  серпня 2022 року 
№ 0686-ІІІ

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
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 10964772 976060

168-8008840 53164534 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0452247; 2022р. - 
0452247; 2022р. - 0452247

Англійська та 
німецька мови та 
літератури

177,299

1



               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 освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «19»  серпня 2022 року 
№ 0686-ІІІ

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
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 10739559 976452

168-7957089 53144521 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0275730; 2022р. - 
0275730; 2022р. - 0275730

менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

153,973

2 10860290 976452

168-7989421 53148985 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0056119; 2022р. - 
0056119; 2022р. - 0056119

менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

178,583

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 освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «19»  серпня 2022 року 
№ 0686-ІІІ

035 Філологія/035.041 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- англійська
Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
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 10794685 967507

168-8064220 53144480 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0316818; 2022р. - 
0316818; 2022р. - 0316818

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

170,237

2 10691168 967507

168-7915695 53164432 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0466134; 2022р. - 
0466134; 2022р. - 0466134

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

178,155

3



3 10831498 967507

168-6779073 53597966 CM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0450509; 2022р. - 
0450509; 2022р. - 0450509

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

195,703

4 10815587 967507

168-8063358 53149865 CM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0069876; 2022р. - 
0069876; 2022р. - 0069876

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

182,863

5 10643900 967507

168-7914125 53149940 CM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0059646; 2022р. - 
0059646; 2022р. - 0059646

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

200,000

6 10647600 967507

168-8057082 53154149 CM 12.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0061586; 2022р. - 
0061586; 2022р. - 0061586

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

176,336

7 10987879 967507

168-7942015 53164525 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0105926; 2022р. - 
0105926; 2022р. - 0105926

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

157,718

8 10977227 967507

168-7925583 53489551 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0430097; 2022р. - 
0430097; 2022р. - 0430097

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

174,731

9 10646046 967507

168-7987215 53164438 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0452041; 2022р. - 
0452041; 2022р. - 0452041

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

167,990

10 10988695 967507

168-6172658 52779384 CM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0249553; 2021р. - 
0249553; 2021р. - 0249553

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

183,029

4



11 10742548 967507

168-7951827 53417302 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0152323; 2022р. - 
0152323; 2022р. - 0152323

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

172,484

12 10702027 967507

168-7930972 53164880 CM 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0065025; 2022р. - 
0065025; 2022р. - 0065025

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

167,669

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 освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «19»  серпня 2022 року 
№ 0686-ІІІ

053 Психологія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
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 10884068 987211

168-7966816 53417276 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0152504; 2022р. - 
0152504; 2022р. - 0152504

психологія 183,077

2 10852760 987211

168-8018115 53156316 CM 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0175158; 2022р. - 
0175158; 2022р. - 0175158

психологія 168,365

3 10616136 987211

168-8072687 53169812 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0465908; 2022р. - 
0465908; 2022р. - 0465908

психологія 166,653

6



4 10670303 987211

168-7926868 53164473 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0428082; 2022р. - 
0428082; 2022р. - 0428082

психологія 176,390

5 10629859 987211

168-7903966 53162203 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0174147; 2022р. - 
0174147; 2022р. - 0174147

психологія 172,003

6 10640944 987211

168-7956684 53164435 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0450513; 2022р. - 
0450513; 2022р. - 0450513

психологія 178,690

7



               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 освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «19»  серпня 2022 року 
№ 0686-ІІІ

061 Журналістика Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
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 10851737 969498

168-7967481 53149876 CM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0446637; 2022р. - 
0446637; 2022р. - 0446637

журналістика, 
реклама і зв'язки 
з громадськістю

182,168

2 10708145 969498

168-7925280 53156795 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0421273; 2022р. - 
0421273; 2022р. - 0421273

журналістика, 
реклама і зв'язки 
з громадськістю

175,213

3 10881618 969498

168-8021560 53148983 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0056512; 2022р. - 
0056512; 2022р. - 0056512

журналістика, 
реклама і зв'язки 
з громадськістю

184,789

8



               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 освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «19»  серпня 2022 року 
№ 0686-ІІІ

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
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 10815403 993120

168-8105665 53156787 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0478263; 2022р. - 
0478263; 2022р. - 0478263

соціальна робота 157,290

2 10817018 993120

168-8050970 53510284 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0460602; 2022р. - 
0460602; 2022р. - 0460602

соціальна робота 164,513

3 10772333 993120

168-8084074 53154183 CM 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0061769; 2022р. - 
0061769; 2022р. - 0061769

соціальна робота 149,693
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