
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 «06» вересня 2022 року №0851-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2022 році 
та рішення приймальної комісії від «02» вересня 2022 року, протокол №55,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 9 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 «06»  вересня 2022 року 
№ 0851-ІІІ

101 Екологія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10855653 972735

Жданова Сніжана Віталіївна 51966547 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0302503 Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища

118,294

1
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               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 0851-ІІІ

101 Екологія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11019004 104919
9

Іванченко Максим Сергійович 26490665 CM 24.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища

0,000

2 10881638 104919
9

Пляцук Єлизавета Дмитрівна б/н 18.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища

0,000

2
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               Наказ Міністерства освіти
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 0851-ІІІ

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11348579 991684

Ядаменко Ангеліна Олександрівна 53337960 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0133932 гідравлічні 
машини, 
гідроприводи та 
гідропневмоавто
матика, 
Комп`ютерний 
інжиніринг в 
механіці, 
технології 
машинобудуван
ня

141,336

3
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
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               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 0851-ІІІ

132 Матеріалознавство Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10979670 100032
1

Ангелов Микита Валерійович 50826918 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0196519 Прикладне 
матеріалознавст
во

135,455

2 10502429 100032
1

Зеленський Ігор Ігорович 52070251 CM 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0239562 Прикладне 
матеріалознавст
во

134,606

3 11361086 100032
1

Лозовський Нікіта Костянтинович 53161589 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0477375 Прикладне 
матеріалознавст
во

139,421

4
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               Наказ Міністерства освіти
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               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 0851-ІІІ

142 Енергетичне машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10857043 990675

Беля Богдан Юрійович 52079038 CM 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Компресори, 
пневмоагрегати 
та вакуумна 
техніка, 
Опалення, 
вентиляція, 
кондиціювання 
повітря та 
штучний холод

0,000

5



2 11017797 990675

Табак Василь Валерійович 50402392 CM 29.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Компресори, 
пневмоагрегати 
та вакуумна 
техніка, 
Опалення, 
вентиляція, 
кондиціювання 
повітря та 
штучний холод

0,000

6
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               Наказ Міністерства освіти
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 0851-ІІІ

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10968269 991105

Куян Єлизавета Андріївна 53161770 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0461769 Енергетичний 
менеджмент

150,121

2 10542980 991105

Яковлєв Артем Сергійович 53170062 CM 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0321058 Енергетичний 
менеджмент

143,301

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
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               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 0851-ІІІ

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11285782 105620
5

Бобров Максим Олександрович 48549813 CM 15.09.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

0,000

2 11369477 105620
5

Божко Антон Васильович 33980641 CM 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

0,000

3 11286669 105620
5

Вірченко Богдан Олегович 49147685 CM 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

0,000

8
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 0851-ІІІ

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11254652 981705

Засульська Юлія Максимівна 53157492 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0159983 Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

140,812

2 10818197 981705

Кузуб Максим Олександрович 53116328 EH 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0179083 Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

147,885

9


