
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти
і ття\ттгтт У к п я їтш- «у —  '  “ Г
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Сумський державний університет

(К аИ М С К уБаК К Я  ЗаК Л аД у ОСБіТй)

НАКАЗ
________ СУМИ

(населений пункт)

від «ЗО» липня 2021 року №833-111

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 

"Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державногс 
університету" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «ЗО» липня 2021 
року, протокол№48,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

тт ЛЧ ТГ П'Т'/Л Ті" ТТП О Л'ЛТ^,<ЦиДаААЛА. па и ар і\.



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

Відокремлений стриктурний 
підрозділ "Конотопський 

індустріально-педагогічний 
фаховий коледж Сумського 
державного університету"

Додаток до наказу від «30» липня 2021 року 
№ &33-ІІІ

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
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І

№
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О

Ш
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рс
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ї п
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зи

ці
ї в

 
Є

Д
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

1

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 8525469 890360
Пархоменко Володимир Сергійович 52525164 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 392,000

2 8698680 890360
Тарасова Анна Миколаївна 48110033 СМ 11.06.2015 

Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Фінанси і кредит 412,000
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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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Конотопський 

індустріально-педагогічний 
фаховий коледж Сумського 
державного університету"

Додаток до наказу від «30» липня 2021 року 
№ 833-ІІІ

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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і

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 
незаіежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх проірам в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 8634814 890155
Малюта Микола Сергійович 52525241 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Розробка
програмного
забезпечення

423,000

2 8649633 890155
Стрілець Антон Євгенович 52374075 СМ 28.05.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Розробка
програмного
забезпечення

420,000
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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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Конотопський 

індустріально-педагогічний 
фаховий коледж Сумського 
державного університету"

Д о д е .т о к  до наказу від«30» липня 2021 року 
№ 833-ІІІ

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна ко шти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
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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 
незатежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освіт ніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 8631773 890501

Ганзя Олександр Геннадійович 52525168 СМ 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва

387,000

2 8548063 890501

Гречаній Ярослав Сергійович 52525613 СМ 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва

393,000

3 8683918 890501

Лебедко Олександр В'ячеславович 52133394 ЕН 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва

397,000

з



4 8630893 890501

Михальченко Богдан Вікторович 52548030 СМ 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва

389,000

5 8630758 890501

Харченко Олег Вадимович 52525484 СМ 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Техні ка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва

393,750
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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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Конотопський 

індустріально-педагогічний 
фаховий коледж Сумського 
державного університету"

Додг.ток до наказу від «30» липня 2021 року 
№ 833-ІІІ

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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Є

Д
ЕБ

О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тин 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 8652141 890361
Воробйов Євгеній Олександрович 52525165 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуггя 
базової середньої освіти

Будів ництво та 
експлуатація 
будівель і споруд

396,000

2 8637406 890361
Косенко Тимур Сергійович 52380833 ТА 11.06.2921 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Будівництво та 
експлуатація 
будівель і споруд

385,000

3 8695821 890361
Сегєді Богдан Валентинович 52525161 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуггя 
базової середньої освіти

Будівництво та 
експлуатація 
будівель і споруд

380,000

4 8652210 890361
Ткачов Ілья Вікторович 52525270 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуггя 
базової середньої освіти

Будівництво та 
експлуатація 
будівель і споруд

360,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Накгіз 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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Конотопський 

індустріально-педагогічний 
фаховий коледж Сумського 
державного університету"

Додаток до наказу від «30» липня 2021 року 
№ 833-ІІІ

231 Соціальна робота Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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ї п
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Є

Д
ЕБ

О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тин документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незатежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освіт ніх програм в 

межах спеціальності

1

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 8631659 890504
Богдан Анна Андріївна 52525236 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна робота 351,000

2 8513343 890504
Ніколаєва Олександра Миколаївна 52525273 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна робота 415,000

б



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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Конотопський 

індустріально-педагогічний 
фаховий коледж Сумського 
державного університету"

Додаток до наказу від«30» липня 2021 року 
№ 833-ІІІ

274 Автомобільний транспорт Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тин 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, 
освіт ніх програм в 

межах спеціальності

1

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 8549842 890364
Болячевець Максим Володимирович 52525604 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

389,000

2 8614675 890364
Гайдуков Владислав Сергійович 52525545 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобугтя 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

393,000

3 8646997 890364
Думенко Артем Олександрович 52525540 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобугтя 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

430,000

4 8657412 890364
Машай Андрій Володимирович 52525188 СМ 11.06.2021 

Свідоцтво про здобугтя 
базової середньої освіти

Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

364,000
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Невшупа Едгар Е д м о н о е и ч 52525330 СМ 11.06.2021 Обслуговування та 397,000
5 8571004 890364 Свідоцтво про здобуггя ремонт автомобілів і

базової середньої освіти двигунів


