
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Сумський  державний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
Конотоп

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №0816-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Конотопський інститут Сумського державного 
університету у 2022 році та рішення приймальної комісії від «29» серпня 2022 
року, протокол №53,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 2 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
Конотопський інститут 
Сумського державного 

університету
Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 

№ 0816-ІІІ

171 Електроніка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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1 10647124 997749

Кобзар Ярослав Миколайович 53153402 CM 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0131586 Електронні 
інформаційні 
системи

187,721

2 11082556 997749

Кононов Максим Володимирович 53154554 CM 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0440553 Електронні 
інформаційні 
системи

175,497

3 10578343 997749

Мірошніченко Ярослав Сергійович 53153277 CM 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0011442 Електронні 
інформаційні 
системи

163,928

1



4 11248057 997749

Шевченко Роман Валерійович 51972172 CM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0314378 Електронні 
інформаційні 
системи

175,497

2


