
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 «10» вересня 2022 року №0940-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 7 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 «10»  вересня 2022 року 
№ 0940-ІІІ

113 Прикладна математика 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 10571785 971842

Тішкевич Микола Сергійович 53391472 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0144849 Наука про дані 
та моделювання 
складних систем

168,953

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 0940-ІІІ

122 Комп'ютерні науки 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 11166171 978485

Говорун Олександр Ігорович 53156314 CM 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0133893 Інформатика 146,911

2 11146253 978485

Дяченко Віталій Юрійович 53169856 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0428674 Інформатика 158,574

3 11197806 978485

Панасюк Олександр Андрійович 53159954 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0443742 Інформатика 165,743

2



4 10891064 978485

Шпігоцька Маргарита Олександрівна 53161458 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0025573 Інформатика 166,492

3
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2022 року 
№ 0940-ІІІ

122 Комп'ютерні науки 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 10822027 978488

Король Марина Володимирівна 53159521 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0081246 Інформаційні 
технології 
проектування 

166,064

2 11356420 978488

Лукуша Дмитро Олександрович 53153280 CM 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0011354 Інформаційні 
технології 
проектування 

175,373

3 10621610 978488

Сизоненко Дмитро Сергійович 53162011 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0071757 Інформаційні 
технології 
проектування 

163,175

4



4 10896090 978488

168-7995791 Роман Дмитрович 53164509 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0337616 Інформаційні 
технології 
проектування 

159,002

5
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 0940-ІІІ

125 Кібербезпека 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 10794882 985981
Краснобаєв Кирило Сергійович 49705233 CM 24.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0421843 кібербезпека 182,328

2 10895466 985981

Макаренко В`ячеслав Миколайович 53148864 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0455249 кібербезпека 150,977

6
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171 Електроніка 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 11229550 100298
3

Гребеньков Олег Ігорович 52107879 CM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електронні 
інформаційні 
системи

0,000

7


