
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 №0951-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 2 курсу заочної 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 

№ 0951-ІІІ

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10619474 988695 Горлач Наталія Павлівна 067349 B17 17.06.2017 
Диплом бакалавра

менеджмент 142,000

2 10724418 988695
Тищенко Сергій Павлович 47409196 CM 26.06.2014 

Диплом молодшого 
спеціаліста

менеджмент 139,000

3 10714868 988695
Шевлюга Віталіна Анатоліївна 39979966 EH 01.03.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

менеджмент 132,500

4 10621635 988695
Шульга Анатолій Володимирович 17469751 CM 30.04.2002 

Диплом молодшого 
спеціаліста

менеджмент 132,000

1


