
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 №0853-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 4 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 
№ 0853-ІІІ

017 Фізична культура і спорт 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 10492301 969882

Бугайов Олександр Едуардович 53159945 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична культура 
і спорт

199,020

2 10854800 969882

Ганецький Нікіта Ігорович 53161546 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фізична культура 
і спорт

182,970

1



               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 
№ 0853-ІІІ

227 Фізична терапія, ерготерапія 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 10901303 986508

Арзамасцева Марія Сергіївна 53161547 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0469271 Фізична терапія 155,525

2 10653459 986508
Гаврилюк Костянтин Володимирович 49767408 CM 30.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0463117 Фізична терапія 144,076

3 10934681 986508

Грек Михайло Іванович 53155024 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0431003 Фізична терапія 150,763

2



4 10741515 986508

Демидова Дар`я Олексіївна 53153126 CM 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0065978 Фізична терапія 141,080

5 10684449 986508

Матвієнко Артем Сергійович 53157640 CM 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0423250 Фізична терапія 153,973

6 10637793 986508

Млинарська Анастасія Олександрівна 53159755 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0050237 Фізична терапія 145,092

7 10956012 986508

Мостіпанов Дмитро Олександрович 53155750 CM 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0333235 Фізична терапія 158,307

8 11047020 986508

Набіуліна Ілона Володимирівна 53157509 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0435904 Фізична терапія 158,735

9 11250592 986508

Нагорний Артем Миколайович 52079001 CM 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0333854 Фізична терапія 176,122

10 10587018 986508

Сіренко Юлія Олександрівна 53148800 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0098131 Фізична терапія 157,986

11 10983832 986508

Шияновська Марія Сергіївна 53161926 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0131803 Фізична терапія 179,493

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 «06»  вересня 2022 року 
№ 0853-ІІІ

229 Громадське здоров`я 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 10946146 995622

Юрченко Гліб Вячеславович 53159841 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0030090 громадське 
здоров`я

143,006

4


