
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 «25» серпня 2022 року №0730-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2022 році 
та рішення приймальної комісії від «22» серпня 2022 року, протокол №49,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб 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 «25»  серпня 2022 року 
№ 0730-ІІІ

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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компетентності/ магістерського 

комплексного тесту
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освітніх програм 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11023335 975757
Вербицька Неля Вікторівна 97004801 ACI 

20.06.1997 Диплом 
спеціаліста

державна 
служба

152,000

2 11166993 975757 Кондрашин Володимир Андрійович 014404 B21 23.04.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0039239 державна 
служба

162,000

3 10988441 975757 Котлярова Юлія Олексіївна 081637 M19 05.07.2019 
Диплом магістра

державна 
служба

140,000

4 11144146 975757 Середа Інна Євгенівна 172933 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0025839 державна 
служба

157,000

5 11142448 975757 Смик Михайло Валерійович 132975 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

2022р. - 0013103 державна 
служба

152,000

1


