
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 №0689-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 1 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 
№ 0689-ІІІ

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 10491280 972054

168-5693670 025237 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0123360; 2020р. - 
0123360

Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

165,500

2 10495802 972054

168-5711925 025241 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0120577; 2020р. - 
0120577

Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

177,000

3 10757513 972054

168-5728393 078428 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0107477; 2021р. - 
0107477

Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

141,500

1


