
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 «09» вересня 2020 року №1185-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Сумський державний університет у 2020 році 
та рішення приймальної комісії від «08» вересня 2020 року, протокол №57,

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 8 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 «09»  вересня 2020 року 
№ 1185-ІІІ

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 7952510 721540
Поволоцька Каріна Каренівна 081629 E20 25.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0242452 фізична культура і 
спорт

276

2 7801200 721540
Харченко Олексій Сергійович 081633 E20 25.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0174911 фізична культура і 
спорт

332

1



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 «09»  вересня 2020 року 
№ 1185-ІІІ

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 8332809 687382

Бортнік Олександр Олександрович 083624 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

362

2 8305084 687382

Мирончук Олександр Юрійович 081040 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0223166 Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

306

3 8230973 687382

Сваричевський Богдан Олександрович 087311 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0347512 Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

303

4 8304981 687382

Стрельченко Андрій Петрович 081023 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0357987 Інформатика, 
Інформаційні 
технології 
проектування 

340

2



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 «09»  вересня 2020 року 
№ 1185-ІІІ

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 8124822 721130

Кириченко Віталій Віталійович 866439 ПT 25.06.1993 Диплом 
молодшого спеціаліста

гідравлічні машини, 
гідроприводи та 
гідропневмоавтомат
ика, технології 
машинобудування

356

2 8125288 721130

Черниш Артем Олександрович 37663560 CM 26.02.2010 
Диплом молодшого 
спеціаліста

гідравлічні машини, 
гідроприводи та 
гідропневмоавтомат
ика, технології 
машинобудування

288

3



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 «09»  вересня 2020 року 
№ 1185-ІІІ

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 7850871 720415

Буглак Віталій Анатолійович 062941 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0190055 Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

302

2 8242296 720415

Гончаренко Олег Олександрович 031206 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0207258 Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

297

4



3 7953388 720415

Доброхліб Владислав Русланович 017810 E20 29.05.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0189991 Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

269

4 7983979 720415

Курило Андрій Юрійович 062950 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0221337 Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

248

5 8060005 720415

Самойленко Оксана Миколаївна 046393 E15 30.06.2015 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0377976 Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

281

6 8231680 720415

Черевко Владислав Володимирович 031298 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0145830 Комп`ютерний 
інжиніринг 
обладнання 
хімічних 
виробництв, 
металорізальні 
верстати та системи

296

5



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 «09»  вересня 2020 року 
№ 1185-ІІІ

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 8113739 679647
Савченко Олександр Вікторович 137663 E20 10.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0264130 Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

325

2 8111763 679647
Свистун Данило Русланович 137676 E20 10.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0283314 Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

316

3 8113289 679647
Христюк Володимир Миколайович 137661 E20 10.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0261168 Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

328

6



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 «09»  вересня 2020 року 
№ 1185-ІІІ

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 7870485 733869
Плющ Артем Геннадійович 126675 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0263184 Комп`ютеризовані 
системи управління 
та робототехніка

317

2 7985059 733869
Руденко Дмитро Сергійович 126678 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0264250 Комп`ютеризовані 
системи управління 
та робототехніка

305

7



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 «09»  вересня 2020 року 
№ 1185-ІІІ

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 7793610 679800
Савченко Олександр Олексійович 006973 E20 31.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0306853 Технології захисту 
навколишнього 
середовища

246

2 8109635 679800
Сидоренко Олександра Олексіївна 093552 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0138694 Технології захисту 
навколишнього 
середовища

311
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