
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 №0821-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 11 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 
№ 0821-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 11172308 976060

Будко Валерія Олегівна 53161434 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0024151 Англійська та 
німецька мови та 
літератури

183,719

2 11137554 976060

Донік Іван Костянтинович 53163717 CM 06.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0057632 Англійська та 
німецька мови та 
літератури

185,217

3 10683915 976060

Пилипенко Яна Олегівна 53158009 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0443524 Англійська та 
німецька мови та 
літератури

177,513

1



4 11230428 976060

Христенко Анастасія Романівна 53169894 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0476169 Англійська та 
німецька мови та 
літератури

173,982

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 
№ 0821-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 11117661 976452

Зеленський Микита Дмитрович 53144233 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0454874 менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

150,442

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 
№ 0821-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 10693157 967507

Бондар Вероніка Вадимівна 53162009 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0071142 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

200,000

2 11171165 967507

Гринь Юліанна Євгеніївна 53157649 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0464523 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

200,000

4



3 11138281 967507

Даш Вікторія Андріївна 53155085 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0476648 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

187,892

4 10742624 967507

Денисюк Аліна Віталіївна 53162044 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0154552 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

192,707

5 10780901 967507

Єфімова Катерина Максимівна 53161644 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0029508 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

187,571

6 10587779 967507

Івашина Софія Павлівна 53157629 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0465459 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

187,892

7 11116047 967507

Малаєва Анастасія Нурланівна 53155466 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0108526 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

186,287

8 10825042 967507

Науменко Валерія Ігорівна 51948667 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0238730 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

200,000

9 11087863 967507

Пилипенко Єлизавета Олегівна 53159924 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0422753 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

188,962

10 10678799 967507

Побігайленко Мирослава Юріївна 53153381 CM 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0434810 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

191,744

5



11 10550997 967507

Чернякова Єлизавета Вікторівна 53161750 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0444883 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

187,250

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 
№ 0821-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 10868139 987211

Гордієнко Вікторія Сергіївна 53159468 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0458515 психологія 200,000

2 10897354 987211

Денисенко Ксенія Віталіївна 53149040 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0055447 психологія 190,300

3 10803503 987211

Типтюк Юлія Антонівна 53521345 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0462294 психологія 195,168

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 
№ 0821-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 10823567 969498

Бутова Альона Володимирівна 53161641 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028722 журналістика, 
реклама і зв'язки 
з громадськістю

200,000

2 11006553 969498

Нілова Катерина Костянтинівна 53159925 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0455495 журналістика, 
реклама і зв'язки 
з громадськістю

194,366

3 10926244 969498

Рубан Дарина Миколаївна 53154522 CM 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0068112 журналістика, 
реклама і зв'язки 
з громадськістю

200,000

8



4 11255105 969498

Степанюк Марина Борисівна 53544031 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0199523 журналістика, 
реклама і зв'язки 
з громадськістю

154,134

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 
№ 0821-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 11128649 993120

Арістархова Вікторія Олексіївна 53352935 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0446049 соціальна робота 174,731

2 11104978 993120

Клименко Марія Володимирівна 53159647 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0048406 соціальна робота 162,373

3 10806134 993120

Кубишко Ірина Валеріївна 53155049 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0336701 соціальна робота 169,488

10



4 10883262 993120

Кудаковська Альона Леонідівна 53353059 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0104896 соціальна робота 172,324

5 10798990 993120

Марчук Катерина Віталіївна 53163711 CM 06.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0432177 соціальна робота 174,517

6 10668679 993120

Політуча Марія Олександрівна 53161712 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0443525 соціальна робота 176,764

7 11048763 993120

Порфілова Марина Володимирівна 53155674 CM 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0182175 соціальна робота 171,147

8 10985396 993120

Салова Анастасія Олександрівна 53161730 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0444096 соціальна робота 161,303

9 10790969 993120

Ситник Ангеліна Олександрівна 53161683 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0156162 соціальна робота 166,064
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