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

Форма № Н-1.03.1
Комунальний  заклад  Сумський  обласний  інститут  післядипломної 

(найменування закладу освіти)

 педагогічної  освіти 

НАКАЗ
СУМИ

(населений пункт)

від «26» вересня 2022 року №109-ОД

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Комунальний заклад Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти у 2022 році та рішення приймальної 
комісії від «26» вересня 2022 року, протокол №10,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «27» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Виконуючий обов’язки 
ректора Юрій НІКІТІН

(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

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
Сумський обласний 

інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 109-ОД

011 Освітні, педагогічні науки Комунальна Магістр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11529974 985623 Бутова Людмила Віталіївна 36923732 CM 05.07.2009 
Диплом бакалавра

Педагогіка 
вищої школи

140,000

2 11606691 985623 Верхогляд Наталія Миколаївна 36565620 KB 06.06.2009 
Диплом спеціаліста

Педагогіка 
вищої школи

150,000

3 11520836 985623 Глюза Владислав Володимирович 066208 B21 19.06.2021 
Диплом бакалавра

Педагогіка 
вищої школи

160,000

4 11123745 985623 Мичко Альона Сергіївна 064249 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Педагогіка 
вищої школи

115,000

1



5 11253004 985623 Федоркін Олександр Анатолійович 018667 B20 16.06.2020 
Диплом бакалавра

Педагогіка 
вищої школи

110,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
Сумський обласний 

інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 109-ОД

053 Психологія Комунальна Магістр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11021092 107154
3

Верхуша Наталія Петрівна 21072647 CM 26.06.2002 
Диплом спеціаліста

Практична 
психологія

170,000

2 11283221 107154
3

Марусіч Лариса Олександрівна 19135163 CM 21.06.2002 
Диплом магістра

Практична 
психологія

140,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
Сумський обласний 

інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 109-ОД

053 Психологія Комунальна Магістр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11195123 986762 Король Лариса Іванівна 191139 M19 26.12.2019 
Диплом магістра

Практична 
психологія

155,000

2 11605848 986762 Тягушева Тетяна Миколаївна 13666306 CM 20.06.2000 
Диплом спеціаліста

Практична 
психологія

147,500

3 11606436 986762 Чугунова Людмила Михайлівна 45965454 HP 31.01.2014 
Диплом спеціаліста

Практична 
психологія

137,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
Сумський обласний 

інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 109-ОД

073 Менеджмент Комунальна Магістр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11021260 107153
7

Лазоренко Світлана Олександрівна 141777 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Управління 
навчальним 
закладом

132,500

2 11114482 107153
7

Ярова Ганна Вікторівна 033739 C18 02.07.2018 
Диплом спеціаліста

Управління 
навчальним 
закладом

145,000

5


