
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 «26» вересня 2022 року №1094-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 «27» вересня 2022 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 5 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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1094-ІІІ

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна 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 10514397 977487

Біленко Георгій Володимирович 024422 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0200939 економіка і 
бізнес, 
Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

114,000

2 11313787 977487

Ковтун Марина Миколаївна 11001227 CM 03.05.1999 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486955 економіка і 
бізнес, 
Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

150,000

1



3 11365621 977487

Пасікута Тетяна Юріївна 35747284 CM 30.04.2009 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0318561 економіка і 
бізнес, 
Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

133,500

4 11307496 977487

Попович Яна Михайлівна 28109298 CM 01.07.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0487021 економіка і 
бізнес, 
Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

139,000

5 11347143 977487

Рось Віта Миколаївна 30862791 CM 30.04.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0487042 економіка і 
бізнес, 
Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

139,000

6 11308986 977487

Рубан Катерина Олександрівна 001922 X22 23.02.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0337854 економіка і 
бізнес, 
Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

133,500

7 11392075 977487

Тітенко Наталія Іванівна 022554 ЗЛ 02.03.1996 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486510 економіка і 
бізнес, 
Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

144,000

8 11377568 977487

Яценко Валентина Олексіївна 17574986 CM 03.05.2002 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486946 економіка і 
бізнес, 
Економічна 
кібернетика та 
бізнес аналітика

147,500

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1094-ІІІ

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна 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 10534160 976053
Авраменко Анастасія Юріївна 008509 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0231128 Облік і аудит 132,500

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1094-ІІІ

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна 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 11146809 101140
8

Савельєва Людмила Олексіївна 006465 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0064782 Банківська 
справа

116,000

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1094-ІІІ

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна 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 10546258 976947
Бабіч Аліна Андріївна 077785 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0285167 соціальна робота 138,500

5


