
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Сумський  державний  університет 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Суми

(населений пункт)

від «05» вересня 2020 року №1113-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2020 році 
та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2020 року, протокол №55,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 10 арк.

Ректор Васильєв А.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 1113-ІІІ

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7299781 737522

Гунько Анна Едуардівна 51954776 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0219970 фізична культура і 
спорт

181,22

2 7404331 737522
Демиденко Діана Сергіївна 50580898 CM 30.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0371069 фізична культура і 
спорт

140,998

3 7820160 737522

Ількова Анастасія Іванівна 51949339 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0244371 фізична культура і 
спорт

136,968

4 7259679 737522
Савоненко Андрій Олексійович 50426823 CM 25.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0228413 фізична культура і 
спорт

147,758

5 8058406 737522

Штань Данило Андрійович 51081479 CM 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0208049; 
0228331

фізична культура і 
спорт

151,346
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 1113-ІІІ

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8083104 714497
Мішенко Іван Станіславович 40279235 EP 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

економіка і бізнес 137,072

2 8175987 714497

Харченко Анна Владиславівна 51948768 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0273074 економіка і бізнес 190,216
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 1113-ІІІ

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8199881 697452

Дудніченко Софія Юріївна 50618424 PB 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0167933 Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

196,144

2 8275611 697452

Макуха Світлана Віталіївна 51081340 CM 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0316784 Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

186,992

3 8345510 697452

Онбиш Вероніка Олегівна 51308971 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0345685 Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

193,96

4 7189380 697452

Савицький Артем Олегович 51077343 CM 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0230472 Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

167,44

3



5 8381955 697452

Шапар Анастасія Юріївна 51949611 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0083567 Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

188,032
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 1113-ІІІ

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8010138 721136

Зозуля Олександр Миколайович 34701024 EH 26.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

гідравлічні машини, 
гідроприводи та 
гідропневмоавтомат
ика, технології 
машинобудування

136,472

2 7998651 721136

Мамедов Малік Гусейн огли 24360750 AH 21.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

гідравлічні машини, 
гідроприводи та 
гідропневмоавтомат
ика, технології 
машинобудування

128,145

3 7200981 721136

Музалевський Федір Євгенійович 24496304 CM 21.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

гідравлічні машини, 
гідроприводи та 
гідропневмоавтомат
ика, технології 
машинобудування

137,427
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 1113-ІІІ

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7398174 730850

Кононова Анна Олександрівна 26553614 CM 30.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0078440 Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

142,731

2 8083890 730850

Рудич Ярослава Олександрівна 43051549 TA 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

143,049
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3 7540492 730850

Середа Валерія Андріївна 51948878 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0147014 Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

133,449

4 7204153 730850

Трофименко Володимир Романович 49146740 CM 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

132,017

5 7202657 730850

Хряпін Сергій Володимирович 38151370 CM 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

137,533
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 1113-ІІІ

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7201851 757410
Пащенко Олександр В`ячеславович 002179 ДO 30.06.1998 Диплом 

кваліфікованого робітника
Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

145,383

2 7600819 757410
Черняков Максим Сергійович 49703233 CM 24.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0373065 Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

127,667
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 1113-ІІІ

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8024547 732900

Михайленко Геннадій Борисович 51081457 CM 08.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0305735 Комп`ютеризовані 
системи управління 
та робототехніка

160,234

2 8059119 732900

Новіков Артур Юрійович 52014294 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0198218 Комп`ютеризовані 
системи управління 
та робототехніка

145,489

3 8336913 732900

Пономаренко Павло Павлович 51891519 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0068865 Комп`ютеризовані 
системи управління 
та робототехніка

158,548
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Сумський державний 
університет

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 1113-ІІІ

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7760242 720262

Христенко Наталія Олександрівна 51065742 CM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0054972 соціальна робота 150,28

2 8054835 720262

Цюх Євгенія Валеріївна 51949933 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0306150 соціальна робота 166,816

3 8293707 720262

Чугай Дар`я Андріївна 51328757 CM 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0066782 соціальна робота 195,988

4 7933383 720262

Якименко Анастасія Ігорівна 52079007 CM 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0044006 соціальна робота 172,432
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