
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 «10» вересня 2022 року №0950-ІІІ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Конотопський інститут Сумського державного 
університету у 2022 році та рішення приймальної комісії від «07» вересня 2022 
року, протокол №58,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 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 «10»  вересня 2022 року 

№ 0950-ІІІ

171 Електроніка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10700503 997759
2649-4782982 Сергій Ігорович 011145 E20 29.02.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0461560 Електронні 
інформаційні 
системи

142,000

2 11254203 997759
Сидоренко Дмитро Олександрович 015063 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0314345 Електронні 
інформаційні 
системи

155,000

3 10538949 997759
Скида Антон Олегович 077973 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0254997 Електронні 
інформаційні 
системи

134,000
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