
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 «05» вересня 2022 року №0815-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2022 році 
та рішення приймальної комісії від «29» серпня 2022 року, протокол №53,

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 15 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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

051 Економіка 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 10633057 984947

Антоненко Дар`я Сергіївна 53161725 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0449848 Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

187,090

2 10969464 984947

Голопьорова Анна Олександрівна 53162080 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0461374 Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

200,000

3 11355655 984947

Медвідь Софія Василівна 52604660 CM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0187883; 2022р. - 
0339116

Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

188,855

1



4 10998123 984947

Пузь Костянтин Едуардович 53161776 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0463159 Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

190,674

5 10769791 984947

Рикова Карина Костянтинівна 53162063 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028994 Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

187,411

6 10989460 984947

Самойленко Анастасія Олександрівна 53162083 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0443897 Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

200,000

7 11188614 984947

Славгородська Катерина Олегівна 53161802 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0013228 Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

193,135

8 10863961 984947

Чуб Христина Олегівна 53295528 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0107417 Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

192,493

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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

051 Економіка 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 10585835 985420

Литвиненко Кірил Володимирович 53153161 CM 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0065684 економіка і 
бізнес

200,000

2 11131227 985420

Сімановська Аліна Євгенівна 53159482 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0457562 економіка і 
бізнес

200,000

3



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

071 Облік і оподаткування 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 10691844 988473

Варуха Аліна Віталіївна 53155339 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0161997 Облік і аудит 200,000

2 11377289 988473

Золотарьова Анастасія Олександрівна 52558695 CM 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0211369 Облік і аудит 196,167

3 11218644 988473

Мовчан Аліса Григорівна 53159697 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0447523 Облік і аудит 196,238

4



4 10626299 988473

Ругаль Тетяна Сергіївна 53161601 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0434742 Облік і аудит 196,238

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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 10921292 968318

Бардакова Віра Володимирівна 53161894 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0131593 Фінанси 198,432

2 10611465 968318

Сокол Людмила Віталіївна 53159837 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0032582 Фінанси 194,366

6



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

073 Менеджмент 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 11083167 968319

Маркін Олексій Михайлович 51949414 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0439822 менеджмент 186,608

2 10762644 968319

Ніколаєва Віталіна Олександрівна 53162092 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0470190 менеджмент 190,942

3 10840180 968319

Пилипенко Анна Валентинівна 53159522 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0080412 менеджмент 198,271

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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

075 Маркетинг 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 10822741 991058

Будьонна Анастасія Богданівна 53159913 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0450909 маркетинг 200,000

2 10560054 991058

Гулакова Анастасія Вікторівна 53159490 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0431741 маркетинг 193,563

3 11336905 991058

Киричко Артем Юрійович 53319817 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0088519 маркетинг 200,000

8



4 10618892 991058

Корж Анна Євгенівна 52600104 CM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0027076 маркетинг 190,460

5 11055833 991058

Крицька Юлія Віталіївна 53139482 EH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0150431 маркетинг 193,563

6 10789725 991058

Таценко Олеся Іванівна 53158011 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0438379 маркетинг 199,341

7 10871924 991058

Холод Анна Олександрівна 53161760 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0444671 маркетинг 192,279

9



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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 10977465 969450

Котляренко Катерина Сергіївна 53159889 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0439753 підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність

190,086

2 11020520 969450

Літовченко Юлія Володимирівна 53160061 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0032088 підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність

193,028

3 10743041 969450

Міщенко Ярослав Юрійович 53160063 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0337117 підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність

198,485

10



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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 11391031 997034

Польшина Ольга Ігорівна 53161472 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0023558 Електронний 
бізнес

186,769

11



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

121 Інженерія програмного забезпечення 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 11236847 972744

Дулепа Дарія Миколаївна 53162090 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0474065 Кіберспорт та 
розробка 
комп`ютерних 
ігор

199,020

2 10572386 972744

Кравченко Іван Олександрович 53159744 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0051018 Кіберспорт та 
розробка 
комп`ютерних 
ігор

168,418

3 10820415 972744

Ткаченко Олександр Миколайович 53159800 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0052700 Кіберспорт та 
розробка 
комп`ютерних 
ігор

199,234

12



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

242 Туризм 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 10782901 989068

Журавка Антон Федорович 53161821 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0013364 Туристичний 
бізнес та 
індустрія 
гостинності

189,818

2 10900527 989068

Озерова Валерія Олексіївна 53160004 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0337125 Туристичний 
бізнес та 
індустрія 
гостинності

186,180

13



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

281 Публічне управління та 
адміністрування 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 10898418 985421

Яловець Ангеліна Олегівна 53160066 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0447764 Публічне 
управління та 
адміністрування

195,275

14



               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 0815-ІІІ

292 Міжнародні економічні відносини 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 10841568 976059

Пальчун Софія Миколаївна 53160075 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0437118 міжнародні 
економічні 
відносини

200,000

2 10871470 976059

Петрова Анастасія Олегівна 53160069 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0051409 міжнародні 
економічні 
відносини

200,000

15


