
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 

№ 0894-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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8988592 853488
Горох Анна Володимирівна 092120 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0256688; 2020р. 
- 0256688

Фінанси та облік в 
підприємництві

155,500

2 9002773 853488
Забіяка Ярина Олегівна 092119 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0256364; 2020р. 
- 0256364

Фінанси та облік в 
підприємництві

139,000

3 9290319 853488
Заболотна Аліна Ігорівна 000988 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0220126; 2019р. 
- 0287658

Фінанси та облік в 
підприємництві

133,250

4 9540985 853488
Картава Анна Сергіївна 092118 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0256278; 2020р. 
- 0256278

Фінанси та облік в 
підприємництві

162,750

1



5 9995779 853488
Радченко Альона Сергіївна 110246 E21 06.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0255182; 2020р. 
- 0255182

Фінанси та облік в 
підприємництві

147,250

6 9555783 853488
Хропач Дар`я Олегівна 44048991 CM 28.02.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Фінанси та облік в 
підприємництві

134,500

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 

№ 0894-ІІІ

073 Менеджмент 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9836726 852205
Батюк Вікторія Олександрівна 082159 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0193489; 2021р. 
- 0368730

менеджмент 131,250

2 9542823 852205
Згонник Наталія Миколаївна 000961 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0362135; 2021р. 
- 0362135

менеджмент 138,000

3 9979801 852205
Круподьор Анна Миколаївна 000999 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0010062; 2021р. 
- 0010062

менеджмент 138,750

4 9835479 852205
Маншилін Олексій Сергійович 004825 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0286181; 2019р. 
- 0286181

менеджмент 136,000

3



5 9014734 852205
Романько Вероніка Володимирівна 000992 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0285169; 2020р. 
- 0318579

менеджмент 143,250

6 9711539 852205
Січкар Ярослав Олександрович 041845 E18 04.07.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

менеджмент 137,750

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 

№ 0894-ІІІ

171 Електроніка 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10141308 866023
Вакуленко Антон Сергійович 43470206 KB 05.06.2012 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0211134; 2021р. 
- 0211134

Електронні 
інформаційні 
системи

137,000

2 9556555 866023
Кролюк Дмитро Дмитрович 13919771 CM 25.06.2000 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Електронні 
інформаційні 
системи

145,500

3 9176732 866023
Савченко Антон Федорович 020910 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0362113; 2021р. 
- 0362113

Електронні 
інформаційні 
системи

140,500

4 9922969 866023
Тарабан Аміна Русланівна 108395 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0104647; 2018р. 
- 0104647

Електронні 
інформаційні 
системи

139,750

5



5 9568837 866023
Шубіна Оксана Вікторівна 075569 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Електронні 
інформаційні 
системи

140,250

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 

№ 0931-ІІІ

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9982993 851348

Лошак Андрій Юрійович 52484432 CM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0176460; 2021р. 
- 0176460; 
2021р. - 
0176460

технології 
машинобудування

109,460

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 

№ 0931-ІІІ

171 Електроніка Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9986687 865999

Кроміда Михайло Юрійович 52519091 CM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0261805; 2021р. 
- 0261805; 
2021р. - 
0261805

Електронні 
інформаційні 
системи

106,028

2 8747110 865999

Урюхін Максим Олександрович 52525987 CM 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0071754; 2021р. 
- 0071754; 
2021р. - 
0071754

Електронні 
інформаційні 
системи

128,251

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 

№ 0932-ІІІ

073 Менеджмент 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9717287 849880

Фролова Анастасія Андріївна Б/Н 18.12.2019 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 
0373091; 2021р. 
- 0373091; 
2021р. - 
0373091

менеджмент 130,728

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 

№ 0932-ІІІ

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9431468 873741

Колеснікова Наталія Віталіївна 52525919 CM 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0029160; 2021р. 
- 0029160; 
2021р. - 
0029160

підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

151,424

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 

№ 0932-ІІІ

131 Прикладна механіка 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10117887 839096

Малигон Поліна Геннадіївна 50648502 CM 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0357469; 2021р. 
- 0357469; 
2020р. - 
0366182

технології 
машинобудування

112,657

2 9438964 839096

Нікашкін Роман Анатолійович 51925701 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0056869; 2021р. 
- 0056869; 
2020р. - 
0295385

технології 
машинобудування

119,128

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «10»  серпня 2021 року 

№ 0932-ІІІ

171 Електроніка 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9236198 866022
Рагімов Мурат Таірович 49767776 CM 30.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Електронні 
інформаційні 
системи

135,408

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 

№ 0893-ІІІ

171 Електроніка Державна Бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9520359 866000
Матяш Ілля Сергійович 020860 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0128745; 2021р. 
- 0235279

Електронні 
інформаційні 
системи

129,250

1


