
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 №0942-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2022 році 
та рішення приймальної комісії від «07» вересня 2022 року, протокол №58,

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 1 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 
№ 0942-ІІІ

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10507851 981726
Гетьман Богдан Романович 073430 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0276320 технології 
машинобудуванн
я

117,500

2 11206318 981726
Лизогуб Андрій Павлович 073460 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0277327 технології 
машинобудуванн
я

122,500

3 10575352 981726
Парамєєв Олександр Олександрович 073438 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0279104 технології 
машинобудуванн
я

119,500

4 10940205 981726
Янченко Станіслав Віталійович 073517 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0273591 технології 
машинобудуванн
я

118,500

1


