
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 №0690-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2022 році 
та рішення приймальної комісії від «17» серпня 2022 року, протокол №46,

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 5 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 
№ 0690-ІІІ

017 Фізична культура і спорт 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 10704220 969882

168-7909748 53164517 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична 
культура і спорт

191,530

2 10780243 969882

168-7989629 53149508 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична 
культура і спорт

200,000

3 10931208 969882

168-7987642 53110689 EH 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична 
культура і спорт

200,000

1



4 10546315 969882

168-8071790 53417293 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична 
культура і спорт

200,000

5 10619051 969882
168-4295569 50015446 AP 27.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

фізична 
культура і спорт

194,740

6 10505088 969882

168-8022965 53164450 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична 
культура і спорт

178,690

7 10673987 969882

168-7908375 53154168 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична 
культура і спорт

200,000

8 10785540 969882

168-8107032 53144500 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична 
культура і спорт

200,000
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               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 
№ 0690-ІІІ

227 Фізична терапія, ерготерапія 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 10767272 986508

168-7907234 53164485 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0337791; 2022р. - 
0337791; 2022р. - 0337791

Фізична терапія 153,652

2 10739020 986508

168-7947027 53162424 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0008130; 2022р. - 
0008130; 2022р. - 0008130

Фізична терапія 162,266

3 10828521 986508

168-8003445 53148956 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0056920; 2022р. - 
0056920; 2022р. - 0056920

Фізична терапія 178,797

3



4 10617138 986508

168-8039610 53348763 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0162935; 2022р. - 
0162935; 2022р. - 0162935

Фізична терапія 173,822

5 10586921 986508

168-5728699 52013948 HP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична терапія 162,105

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 освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «19»  серпня 2022 року 
№ 0690-ІІІ

229 Громадське здоров`я 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 10593334 995622

168-8014032 53164474 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0424888; 2022р. - 
0424888; 2022р. - 0424888

громадське 
здоров`я

146,965

5


