
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 «25» вересня 2022 року №1086-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2022 році 
та рішення приймальної комісії від «23» вересня 2022 року, протокол №67,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 24 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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

017 Фізична культура і спорт Державна Магістр Заочна 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 11535444 979619 Баглай Анна Валеріївна 169950 M18 29.12.2018 
Диплом магістра

Фізична 
культура і спорт

170,000

2 11419366 979619 Герасимов Володимир Сергійович 115948 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізична 
культура і спорт

188,000

3 11383542 979619 Кравченко Марічка Вячеславівна 045494 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Фізична 
культура і спорт

191,000

4 11062520 979619 Пахненко Олена Михайлівна 35308411 CM 11.07.2008 
Диплом бакалавра

Фізична 
культура і спорт

194,000
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               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

035 Філологія/035.041 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- англійська
Державна Магістр Заочна 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 11442899 967510

Пигуль Діана Володимирівна 099889 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

176,000

2 11074305 967510

Тарасенко Катерина Романівна 099921 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

188,000

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

051 Економіка Державна Магістр Заочна 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 11350023 984942 Зеленський Павло Олександрович 157263 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0026860 Економіка та 
бізнес-інновації

158,000

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна 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 11364691 984937 Колесник Вікторія Миколаївна 133171 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0000207 облік і 
оподаткування

169,500

2 11560300 984937 Семенюта Олена Миколаївна 133172 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0026729 облік і 
оподаткування

165,500

3 11337035 984937 Щигорєва Вікторія Олександрівна 177084 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0017726 облік і 
оподаткування

163,000

4



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр Заочна 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 11493905 989199 Коваль Вікторія Андріївна 177047 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0024826 фінанси і аудит 
підприємництва

154,500

2 11150115 989199 Микитченко Анна Володимирівна 158748 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2022р. - 0027786 фінанси і аудит 
підприємництва

150,000

3 11508866 989199 Нагорна Валерія Олегівна 145814 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0029991 фінанси і аудит 
підприємництва

154,000

4 11150714 989199 Тесля Наталія Андріївна 193424 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0002215 фінанси і аудит 
підприємництва

147,000

5



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр Заочна 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 11146877 994156 Кулікова Юлія В`ячеславівна 40004983 KB 25.02.2011 
Диплом бакалавра

2022р. - 0020683 фінанси 153,000
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               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна 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 11407876 989233
Дрончак Нантіна Ансуманівна 172670 B19 30.06.2019 

Диплом бакалавра
2022р. - 0039527 менеджмент 

організацій і 
адміністрування

170,500

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

075 Маркетинг Державна Магістр Заочна 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 11484098 991055 Білан Анастасія Віталіївна 177046 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0006828 маркетинг 139,000

2 11504366 991055 Рижкова Анастасія Сергіївна 132745 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0033159 маркетинг 151,000

3 11458058 991055 Ширшонкова Анна Романівна 095004 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0038580 маркетинг 140,500

8



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Магістр Заочна 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 11579807 967457
Остапенко Анна Андріївна 140053 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
2022р. - 0040343 Підприємництво

, торгівля та 
логістика

134,000

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

101 Екологія Державна Магістр Заочна 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 11545362 974168

Маломуж Юлія Володимирівна 117904 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища

145,000

2 11101881 974168

Самойленко Оксана Миколаївна 155853 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища

135,000

3 11351341 974168

Хапугіна Любов Іванівна 140070 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища

140,000

10



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна 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 11102042 974542
Нестеренко Марина Володимирівна 098218 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Інформаційні 
технології 
проектування

172,000

2 11419311 974542
Шевелєва Ірина Ігорівна 098239 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Інформаційні 
технології 
проектування

170,000

11



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна 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 11585157 974541 Панченко Аліна Анатоліївна 243044 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Інформатика 170,000

2 11112198 974541 Сизик Аліна Анатоліївна 132472 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інформатика 170,000

3 11554219 974541 Тімченко Аліна Віталіївна 120789 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інформатика 172,000

4 11528400 974541 Циплін Дмитро Олександрович 132780 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Інформатика 168,000

12



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

131 Прикладна механіка Державна Магістр Заочна 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 11540343 989356

168-5923267 Артем Ігорович 132767 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

гідравлічні 
машини, 
гідроприводи та 
гідропневмоавто
матика

0,000

2 11603634 989356

Хурсенко Дмитро Олексійович 132770 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

гідравлічні 
машини, 
гідроприводи та 
гідропневмоавто
матика

134,000

13



3 11536137 989356

168-7052015 Артем Олександрович 155755 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

гідравлічні 
машини, 
гідроприводи та 
гідропневмоавто
матика

0,000

14



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

131 Прикладна механіка Державна Магістр Заочна 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 11473123 989357
Дремлюга Максим Станіславович 132774 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
технології 
машинобудуванн
я

128,000

2 11437691 989357
Павлов Олександр Сергійович 158752 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
технології 
машинобудуванн
я

134,000

15



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

133 Галузеве машинобудування Державна Магістр Заочна 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 11308590 994817

Буглак Віталій Анатолійович 155864 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Обладнання 
хімічних 
виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів

128,000

2 11034829 994817

Говоруха Юлія Юріївна 004327 C16 30.01.2016 
Диплом спеціаліста

Обладнання 
хімічних 
виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів

128,000

16



3 11256822 994817

Голодна Владислава Сергіївна 133193 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Обладнання 
хімічних 
виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів

200,000

4 11041334 994817

Личман Тетяна Анатоліївна 39986852 KB 31.01.2011 
Диплом бакалавра

Обладнання 
хімічних 
виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів

128,000

5 11102317 994817

Попов Ярослав Сергійович 200995 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Обладнання 
хімічних 
виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів

128,000

17



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Магістр Заочна 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 11063320 100309
6

Грицаненко Богдан Олексійович 199914 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

164,000

2 10963715 100309
6

Купрій Владислав Станіславович 155771 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

182,000

3 11018016 100309
6

Мовчан Олександр Віталійович 34443207 CM 30.06.2008 
Диплом бакалавра

електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

152,000

18



4 11031918 100309
6

Савченко Олександр Вікторович 155776 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

170,000

5 11046308 100309
6

Харченко Андрій Вікторович 155778 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

168,000

6 11539018 100309
6

Юнак Вікторія Валеріївна 081287 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

152,000

7 11032966 100309
6

Яцун Сергій Миколайович 199922 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

158,000

19



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Магістр Заочна 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 11493615 976738

Гончаров Олександр Олександрович 47376132 CM 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Комп`ютеризова
ні системи 
управління та 
робототехніка

158,000

2 11055628 976738

Дворніченко Артем Віталійович 155811 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп`ютеризова
ні системи 
управління та 
робототехніка

146,000

3 11177188 976738

Радченко Руслан Олександрович 155821 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп`ютеризова
ні системи 
управління та 
робототехніка

134,000
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4 10978270 976738

Руденко Дмитро Сергійович 155822 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп`ютеризова
ні системи 
управління та 
робототехніка

140,000

5 11225214 976738

Яковенко Юрій Миколайович 262674 B20 03.07.2020 
Диплом бакалавра

Комп`ютеризова
ні системи 
управління та 
робототехніка

134,000
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               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка Державна Магістр Заочна 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 11536374 995612
Даценко Олександр Анатолійович 25855802 CM 15.12.2004 

Диплом бакалавра
якість, 
стандартизація 
та сертифікація

184,000

2 11518192 995612
Дегтяренко Володимир Іванович 19134441 CM 26.06.2002 

Диплом бакалавра
якість, 
стандартизація 
та сертифікація

173,000

3 11488308 995612
Зайцева Златослава Михайлівна 103560 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
якість, 
стандартизація 
та сертифікація

149,000

4 11439504 995612
Мамочка Сергій Олександрович 33071145 CM 24.12.2007 

Диплом бакалавра
якість, 
стандартизація 
та сертифікація

164,000
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5 11478348 995612
Шаповал Ольга Іванівна 081239 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
якість, 
стандартизація 
та сертифікація

176,000
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               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1086-ІІІ

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна Магістр Заочна 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 11403859 987115

Іценко Юлія Леонідівна 107180 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

130,000
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