
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 №1097-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 3 курсу дистанційної 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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1097-ІІІ

061 Журналістика Державна Бакалавр Дистанційна 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 10852897 997036
Воробей Катерина Олександрівна 068609 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0074101 журналістика 155,500

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1097-ІІІ

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Дистанційна 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 11313940 990237
Морозова Наталія Сергіївна 37659353 CM 28.02.2010 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0326474 Облік і аудит 151,500

2 11381165 990237
Хмелик Тетяна Олександрівна 39618485 CM 30.06.2010 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0469928 Облік і аудит 142,000
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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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1097-ІІІ

081 Право Державна Бакалавр Дистанційна 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 10642680 991029
Вознюк Тарас Андрійович 060263 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0441516 право 147,500

2 10890576 991029
Гомон Орест Леонідович 061478 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0061616 право 143,500

3 10645714 991029
Жучик Тетяна Вадимівна 051797 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0016004 право 146,500

4 11162440 991029
Климась Світлана Валеріївна 11819310 CM 15.06.1999 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483618 право 171,000

3



5 10506415 991029
Костюк Ярослава Миколаївна 060274 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0015385 право 116,000

6 10519057 991029
Кубова Діана Михайлівна 060283 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0165626 право 141,500

7 11317767 991029
Омельчук Анастасія Миколаївна 060267 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0428794 право 140,000

8 10927103 991029
Твердохліб Тетяна Володимирівна 079694 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0016295 право 151,500

4


