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Провадження освітньої діяльності у Політехнічному технікумі 
Конотопського інституту Сумського державного університету (далі 
ПТ КІСумДУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки 
України (серія АЕ № 636811 від 19.06.2015р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ПТ КІ СумДУ (далі 
-  приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних 
закладів України в 2016 році (далі Умов прийому), затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за 
№ 1351/27796. Правила прийому внесені до Єдиної державної електронної бази 
з питань освіти.

1. Загальні положення
1.1.У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: 
вступне випробування -  перевірка рівня знань, умінь та навичок, 

здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться 
у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, 
творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит -  оцінювання знань особи та здатності до опанування 
навчальної програми певного сту пеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої 
освіти;

вступник -  особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 
навчання до ПТ КІСумДУ;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі -  Єдина база) -  
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 
освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал -  сума балів вступника, до якої входять результати 
вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до 
Умов прийому та цих І Іравил для осіб, що вступають для здобуття відповідного 
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

конкурсний предмет -  навчальний предмет, рівень навчальних досягнень 
з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до 
ПТ КІСумДУ;

право на зарахування поза конкурсом -  право вступника, передбачене 
законом, щодо зарахування до ПТ КІСумДУ без участі в загальному відборі, що 
реалізується відповідно до Умов прийому та цих Правил;

право першочергового зарахування право вступника на зайняття вишої 
позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками 
конкурсному балі;

рейтинговий список вступників -  список вступників за черговістю 
зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується



і

відповідно до Умов прийому та цих Правил;
співбесіда -  перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до 

певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами 
якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до 
рейтингового списку;

технічна помилка -  описка, граматична помилка, яка допущена 
уповноваженою особою приймальної комісії ПТ КІСумДУ під час внесення 
даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну 
помилку, сформованим в Єдиній базі;

фахове випробування -  форма вступного випробування для вступу на 
основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України 
"Про зайнятість населення".

1.2. ПТ КІСумДУ оголошує прийом на навчання для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня (далі ОКР) молодшого спеціаліста, за спеціальностями 
(спеціалізаціями), формами навчання відповідно до ліцензії про надання 
відповідних послуг в межах ліцензованого обсягу (Таблиця 1).

Прийом на навчання на перший курс з нормативним строком навчання 
проводиться в межах ліцензованого обсягу' за спеціальностями 
(спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувані в вищої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету' Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом 
на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання 
здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за 
спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку 
спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший 
курс.

1.3. Здобуття ОКР молодший спеціаліст в ПТ КІСумДУ здійснюється за 
такими спеціальностями та спеціалізація (перший курс):

ОКР молодший спеціаліст
Спеціальність Спеціалізація

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво, обслуговування і 
ремонт залізничних колій
Будівництво та експлуатація будівель 
і споруд
Будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг і аеродромів

073 Менеджмент Організація виробництва

123 Комп'ютерна інженерія
Обелу го ву ва н н я ком п ’ ютерн и х 
систем і мереж



133 Галузеве машинобудування
Технологія обробки матеріалів на 
верстатах та автоматичних лініях

171 Електроніка
Виробництво електронних та 
електричних засобів автоматизації

193 Геодезія та землеустрій Землевпорядкування

1.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 
закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, 
мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття 
вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету 
здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, 
мають рівні права та обов'язки.

Прийом до ПТ КІСумДУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за 
кількома спеціальностями (спеціалізаціями).

1.5. Організацію прийому вступників до ПТ КІСумДУ здійснює 
Приймальна комісія, склад якої затверджує директор ПТ КІСумДУ, який є її 
головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію 
ПТ КІСумДУ, що затверджене педагогічною радою у відповідності до 
Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 
затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про 
приймальну комісію ПТКІСумДУ оприлюднюється на веб-сайті ПТКІСумДУ.

1.6. Директор ПТ КІСумДУ забезпечує дотримання законодавства 
України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 
2016 році та цих Правил прийому а також відкритість та прозорість роботи 
приймальної комісії.

1.7. Усі питання, пов'язані з прийомом до ПТ КІСумДУ, вирішуються 
приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 
оприлюднюються на веб-сайті (ш ш . kpt.sumdu.edu.ua), як правило, в день 
прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

1.8. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу директором ГІТ КІСумДУ.

1.9. МОН до 01 червня 2016 р. затверджує перелік профільних 
спеціальностей ПТ КІСумДУ, за якими може здійснюватися набір за державним 
замовленням.

Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного



замовлення у межах ліцензованого обсягу за спеціальностями 
(спеціалізаціями), щодо кожної спеціапьності приймається не пізніше трьох 
календарних днів після доведення ГІТ КІСумДУ обсягів державного 
замовлення.

1.10. Відповідно до «Порядку поселення вступників та студентів до 
гуртожитків ПТ КІСумДУ», вступникам, які потребують поселення в 
гуртожиток під час вступу, гарантовано надання місць у гуртожитку. Усі 
вступники, що зараховані на навчання за денною формою і потребують 
поселення у гуртожиток, забезпечуються місцями в кімнатах на два, три або 
чотири місця.

2. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої 
освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з 
базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

2.2 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий 
курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (із скороченим 
строком навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати 
зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, зазначених у розділах 6 
(п.6.3-6.4), 7 цих Правил.

2.3 ПТ КІСумДУ має право приймати за результатами вступних 
випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс 
(з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, 
які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого 
робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшог о спеціаліста 
за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами 
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про 
затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих 
робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 29 квітня 2015 
року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і зазначається у 
правилах прийому до ПТ КІСумДУ (Таблиця 2).

2.4 ПТ КІСумДУ приймає на навчання осіб, які здобули освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю 
(спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до 
правил прийому до ПТ КІСумДУ.

2.5 ПТ КІСумДУ приймає на навчання осіб, які здобули ступінь 
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю



(спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до 
правил прийому до ПТКІСумДУ.

2.6. ПТ КІСумДУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку 
переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 
відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та 
поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року та до «Положення 
про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ПТ 
КІСумДУ». схваленого педагогічною радою ПТ КІСумДУ (протокол № 5 від 
«26» лютого 2014 р.). Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у 
разі поновлення осіб після академічної відпустки.

3. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у ПТ КІСумДУ здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним 

замовленням, за кошти державного бюджету);
за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється 
відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для 
здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 червня 2003 року М* 916;

за ваучерами;
за кошти фізичних та юридичних осіб.
3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі 
відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти 
громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, мають право 
повторно безоплатно здобувати вищу освіту в ПТ КІСумДУ за тим самим 
освітньо-кваліфікаційним рівнем за умови відшкодування до державного або 
місцевого бюджет}^ коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, 
відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого 
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіт}' 
за другою спеціальністю у ПТ КІСумДУ, якщо за станом здоров’я вони 
втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою 
раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної 
експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

3.4. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій



території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти на території інших 
регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у 
гуртожитках на час навчання.

4. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного 
відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:
-  з 11 липня по 6 серпня 2016 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18- 

00, у суботу з 9-00 до 13-00, без перерви, вихідний -  неділя;
-  з 8 серпня 2016 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-30, без 

перерви, вихідний -  субота та неділя.
4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників за денною та заочною формами 
навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в
такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма Заочна форма

Початок прийому таяв та документів у паперовій 
формі 11 липня 2016 р. 11 липня 2016 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
мають право проходити співбесіду відповідно до 
розділу 7, або складати вступні іспити відповідно 
п.п. 6.3. 6.4 розділу 6. що проводить 1I I КІСумДУ

20 липня 2016 р. 
о 18-00

20 липня 2016 р. 
о 18-00

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій 
формі від осіб, які не складають вступних 
випробувань.

27 липня 2016 р. 
о 18-00

27 липня 2016 р. 
о 18-00

Строки проведения співбесіди та вступних іспитів 
для вступників на основі базової загальної 
середньої освіти

21-27  липня
2016р.

Строки проведення співбесіди та вступних іспитів 
для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти

21-28 липня
2016р.

21-28  липня
2016 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників на 
основі базової загальної середньої освіти із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на 
місця державного замовлення

28 липня 2016 р., 
не пізніше 

12-00

Оприлюднення рейтингового списку вступників на 
основі повної загальної середньої освіти із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на 
місця державного замовлення

01 серпня 2016 р.. 
не пізніше 

12-00

01 серпня 2016 р., не 
пізніше 

12-00

Закінчення строку виконання вимог до зарахування 
вступників на основі базової та повної загальної 
середньої освіти відповідно п. 12.1 розділу 12

05 серпня 2016 року 
о 18-00 -  за 
державним 

замовленням

05 серпня 2016 року 
о 18-00 -  за 
державним 

замовленням
Закінчення строку виконання вимог до зарахування 
на місця, що фінансуються за кошти фізичних та

10 серпня 2016 року 
о 18-00

10 серпня 2016 року 
о 18-00



юридичних осіб
Строки зарахування вступників за державним 

замовленням -
не пізніше 12-00 

години
6 серпня 2016р.; 

за рахунок цільових 
пільгових державних 

кредитів,
за кошти фізичних 

та юридичних осіб -  
(за умови виконання 

набору за кошти 
державного бюджету 

за відповідною 
спеціальністю 

(спеціалізацією)) не 
пізніше

12 серпня 2016р.

за державним 
замовленням -
не пізніше 12-00 

години
6 серпня 2016р.; 

за рахунок цільових 
пільгових державних 

кредитів,
за кошти фізичних 

та юридичних осіб -
(за умови виконання 

набору за кошти 
державного бюджету 

за відповідною 
спеціальністю 

(спеціалізацією)) не 
пізніше

12 серпня 2016р.
4.3 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування вступників на перший курс (зі скороченим терміном навчання) 
або на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, конкурсний 
відбір та зарахування вступників для навчання на основі ОКР кваліфікованого 
робітника за умови вступу на споріднену спеціальність проводиться в такі 
строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма Заочна

Початок прийому заяв та документів у паперовій 
формі 11 липня 2016 р. 11 липня 2016р.

Закінчення прийому заяв та документів 20 липня 2016 р. 
о 18-00

25 липня 2016 р. 
о 18-00

Проведення вступних іспитів з 21 -  28 липня 2016р з 26-28 липня 2016р

Оприлюднення рейтингового списку вступників
01 серпня 2016 р., 

не пізніше 
12-00

01 серпня 2016 р., 
не пізніше 

12-00

Закінчення строку виконання вимог до зарахування 
вступників відповідно п. 12.1 розділу 12

05 серпня 2016 року 
о 18-00 -  за 
державним 

замовленням

05 серпня 2016 року о 
18-00 -  за державним 

•замовленням

Закінчення строку виконання вимог до зарахування 
на місця, що фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб

10 серпня 2016 року 
о 18-00

10 серпня 2016 року о 
18-00

Строки зарахування вступників

за державним 
замовленням -
не пізніше 12-00 

години
6 серпня 2016р.; 

за рахунок цільових

за державним 
замовленням -
не пізніше 12-00 

години
6 серпня 2016р.; 

за рахунок цільових



пільгових державних пільгових державних
кредитів. кредитів.

за кошти фізичних за кошти фізичних
та юридичних осіб та юридичних осіб -
(та умови виконання (за умови виконання

набору за кошти набору за кошти
державного бюджету державного бюджету

за відповідною за відповідною
спеціальністю спеціальністю

(спеціалізацією)) не (спеціалізацією)) не
пізніше пізніше

12 серпня 2016р. 12 серпня 2016р.
4.4 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном 
навчання на вакантні місця) на навчання на основі ступеня бакалавра, магістра, 
ОКР спеціаліста та молодшого спеціаліста для здобуття ОКР молодшого 
спеціаліста за денною та заочною формою навчання за іншою спеціальністю 
проводиться в такі строки:___________________________________________ _

Етапи всту пної кампанії Д енна форма Заочна

Початок прийому заяв та документів у паперовій 
формі

11 липня 2016 р. 11 липня 2016р.

Закінчення прийому заяв та документів
20 липня 2016 р. о 

18-00
25 липня 2016 р. о 

18-00
Проведення всту пних іспитів з2І 28 липня 2016р 3 26-28 липня 2016р

Оприлюднення рейтингового списку вступників
01 серпня 2016 р., 

не пізніше 
12-00

01 серпня 2016 р., 
не пізніше 

12-00

Закінчення строку виконання вимог до зарахування 
вступників відповідно п. 12.1 розділу 12

05 серпня 2016 року 
о 18-00 -  за 
державним 

замовленням

05 серпня 2016 року о 
18-00 -  за державним 

замовленням

Закінчення строку виконання вимог до зарахування 
на місця, що фінансуються за кошт и фізичних та 
юридичних осіб

10 серпня 2016 року 
о 18-00

10 серпня 2016 року о 
18-00

Строки зарахування вступників

за держ авним  
замовленням -
не пізніше 12-00 

години
6 серпня 2016р.; 

за рахунок цільових 
пільгових державних 

кредитів,
за кош ти фізичних 

та ю ридичних осіб -
(за умови виконання 

набору за кошти 
державного бюджету 

за відповідною 
спеціальністю

за державним  
замовленням -
не пізніше 12-00 

години
6 серпня 2016р.; 

за рахунок цільових 
пільгових державних 

кредитів,
за кошти фізичних 

та юридичних осіб -
(за умови виконання 

набору за кошти 
державного бюджету 

за відповідною 
спеціальністю



(спеціалізацією)) не (спеціалізацією)) не
пізніше пізніше

12 серпня 2016р. 12 серпня 2016р.

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу в ПТ КІСумДУ
5.1 Усі категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. 

Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п'ять спеціальностей.
5.2. Заява в паперовій формі подасться вступником особисто до 

приймальної комісії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді 
реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі 
безпосередньо під час прийняття заяви.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію), мову та 
форму навчання.

5.4. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано 
ПТ КІСумДУ на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення 
вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови 
допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної 
бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим 
в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 
анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє 
рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на 
цю саму спеціальність (спеціалізацію) до ПТ КІСумДУ.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту' включення 
вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію) за різними формами 
навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

5.5. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 
документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина 
України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий 
квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для 
осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує 
особу і громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
громадянство України»);
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього;
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на 
основі повної загальної середньої освіти);
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої 
освіти (п.п. 6.3, 6.4 розділу 6 цих Правил), зарахування за співбесідою



(розділ 7 цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ 8 цих Правил) 
(за наявності).
5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього;
копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників
на основі повної загальної середньої освіти);
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

-  копії документів, які підтверджують право вступника на участь у 
конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної 
середньої освіти (п.п. 6.3, 6.4 розділу 6 цих Правил), зарахування за 
співбесідою (розділ 7 цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ 8 
цих Правил) (за наявності), 
чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4  см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування за відповідними (спеціальностями), 
установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, 
не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про 
рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за 
кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі 
місця навчання (виконання вимог до зарахування.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією 
ПТ КІСумДУ або в установленому законодавством порядку. Копії документа, 
що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про 
приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії 
документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.7. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають 
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім 
випадків, передбачених у розділах 6, 7, 8 цих Правил.

5.8. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих 
вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 
освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її 
своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіт)' до 
Єдиної бази.

5.9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 
навчання до ПТ КІ СумДУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви



и
в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше 
дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із 
зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних 
рішень здійснюється на веб-сайті ПТ КІСумДУ.

5.10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності 
(спеціалізації), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі 
за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти 
(п.п. 6.3, 6.4 розділу 6 цих правил), зарахування за співбесідою (розділ 7 цих 
Правил), зарахування поза конкурсом (розділ 8 цих Правил), першочергового 
зарахування (розділ 9 цих Правил) фіксуються в заяві вступника і 
підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій 
формі.

Приймальна комісія перевіряє в Єдиній базі перелік заяв, поданих 
вступником до інших навчальних закладів.

5.14. Приймальна комісія за додатком до документу про здобутий раніше 
ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або 
молодшого спеціаліста визначає академічну різницю та курс вступу для осіб, 
які вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на 
вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією). Визначена академічна 
різниця ліквідується вступником протягом першого року навчання.

5.15. Вступники також можуть додати договір з цільової підготовки, інші 
документи, які обумовлені чинним законодавством України або цими 
Правилами у терміни, визначені для прийому документів.

5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 
за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі -  Документ), обов’язковою є 
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 
здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих 
навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504. 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 
614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання 
здійснюється ПТ КІСумДУ до початку другого семестру першого року 
навчання його власника.

6. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до ПТ КІСумДУ зараховуються бали сертифіката 
зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох 
предметів (Таблиця 5).



Обов'язковим конкурсним предметом е українська мова та література.
6.2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти (вступних іспитів) наведений у таблиці 5 до цих 
Правил прийому.

Приймальна комісія ПТ КІСумДУ допускає до участі у конкурсному 
відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої 
освіти, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання або 
склали вступні випробування з відповідних загальноосвітніх предметів, 
визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського 
центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів з кількістю балів 100 і 
вите з кожного предмету'.

6.3. Особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що 
можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 
України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 
124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року 
за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне 
оцінювання мають право брати участь у конкурсі тільки за результатами 
вступних іспитів з конкурсних предмет ів.

6.4. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), 
після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім 
військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними 
положеннями про проходження військової служби громадянами України мають 
право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів (за їх вибором).

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної 
загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання 
балів сертифікатів з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка 
до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи, 
помножених на вагові коефіцієнти.

Сума додаткових балів за особливі успіхи не може перевищувати 5%, 
тобто 10 балів.

Порядок визначення вагового коефіцієнту для обрахунку балів за 
особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів -  членів Малої академії наук України) 
та/або ПТ К1 СумДУ наведено у п. 6.6. цих Правил.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється 
за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до 
Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які 
виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «З» відповідає



«6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12- 
б&пьною шкалою середній баз автоматично переводиться у 200-бапьну шкапу 
таблицею відповідності середнього бала документа про повну загачьну середню 
освіту, обрахованого за 12-бапьною шкалою, значенням 200-батьної шкали. 
(Таблиця 1).

Таблиця 1
Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту , обрахованою за 12- 
ба.іьною шкалою, за іначенням 200-бальної шкали

4 124,0
4,1 125 0
4.2 125.9
4.3 126.9
4.4 127.8
4.5 128,8
4.6 129.7
4.7 130.7
4.8 131.6
4.9 132.6
5 133.5

5.1 134.5
5.2 135.4
5.3 136.4
5.4 137.3
5.5 138.3
5.6 139.2
5.7 140.2
5.8 141.1
5.9 142.1
6 143.0

6.1 144,0
6,2 144.9
6.3 145.9
6.4 146.8
6.5 147.8
6.6 148,7
6,7 149.7
6.8 150.6
6.9 151.6
7 152,5

7.1 153.5
7.2 154.4
7.3 155.4
7.4 156.3

! 7.5 157.3
7.6 158.2
7.7 159.2
7.8 160.1
7.9 161.1

При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає 
приймальна комісія.

6.6. При розрахунку конкурсного бала осіб, які вступають на основі 
повної загальної середньої освіти встановлюються наступні вагові складові:

- вага завдань зовнішнього незалежного оцінювання, результати 
виконання яких використовуються для обрахування конкурсного бала, 
становить не менше 20% конкурсного бала, а конкретне значення для кожного



предмета за тією чи іншою спеціальністю наведено у Переліку конкурсних 
предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 
(вступних екзаменів);

- вага середнього бала документа про повну середню освіту становить 
10% середнього бала документа вступника про повну середню освіту, 
обрахованого за 200-бальною шкалою;

- вага додаткового бала за особливі успіхи (призерам IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного 
бала.

6.7 Д ія конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної 
середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох 
предметів, визначених Правилами прийому (Таблиця 5).

Дія конкурсного відбору осіб, які на основі базової загаїьної середньої 
освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних екзаменів, 
середнього бала документа про базову загальну середню освіт}’ та додаткових 
балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів 
І1Т КІСумДУ, що нараховується з урахуванням коефіцієнтів:

- вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових предметів; призерам 111 етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії 
наук України та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого 
навчального закладу, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 
аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох місяців, для вступу до 
цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно- 
технічні спеціальності (Таблиця 6), становить 5% від максимального 
конкурсного бала.

Додаткові бали нараховуються за результатами підсумкових контрольних 
робіт, а саме:

- якщо, загальна сума балів з підсумкових контрольних робіт з 
математики та української мови складає 10-24 - нараховується 1,8 додаткових 
бала - 5% від максимального конкурсного бала (за умови якщо оцінка 
підсумкової контрольної роботи з математики не нижча 5 балів та оцінка 
підсумкової контрольної роботи з української мови не нижча 5 балів)

Додаткові бали не нараховуються взагалі, якщо оцінка хоча б з одного 
предмету нижче ніж 5 балів.

Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12- 
бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази.



Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5- 
бальною шкалою, враховуються таким чином: "З" відповідає "6", "4" відповідає 
"9", "5" відповідає "12".

6.8. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат 
Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені 
в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають 
вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково- 
педагогічних кадрів, які є членами предметних комісій).

6.9. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на перший курс (зі 
скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним терміном 
навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на 
споріднену спеціальність, використовується конкурсний показник вступника, 
який визначається як сума середнього бала диплома кваліфікованого робітника 
і результату фахового вступного випробування.

6.10 Для конкурсного відбору осіб при прийомі на другий (третій) курс (з 
нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, 
які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста, спеціаліста, ступенем бакалавра, магістра за умови вступу для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією), використовується конкурсний показник 
вступника, який визначається як сума середнього бала результатів 
попереднього навчання, що встановлюється за додатком до документу про 
здобутий ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступінь бакалавра або 
магістра і результату фахового вступного випробування

6.11. Результати фахових вступних випробувань для вступників, які 
вступають на основі ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, 
спеціаліста, ступеня бакалавра або магістра, оцінюються за шкалою від 100 до 
200 балів.

6.12. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі 
базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.13. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі 
повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкапою від 100 до 200 балів.

6.14. Рішенням приймаїьної комісії результати вступного іспит)' з 
конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціапьність (спеціапізацію) 
можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціапьність 
у даному вищому навчальному закладі

6.15 Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого 
освітньо-квапіфікаційного рівня кваліфікованого робітника, молодшого 
спеціапіста, спеціапіста, а також ступеня бакапавра, магістра розробляються і



затверджуються ПТ КІСумДУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 
документів. З розкладом вступних випробувань вступники ознайомлюються 
самостійно.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті 
ПТ КІСумДУ та в приймальній комісії.

6.16. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 
балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а 
також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, 
до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 
допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.17. Результати вступних випробувань розміщуються на стендах 

Приймальної комісії (вестибюль Центрального корпусу) не пізніше наступного 
дня після проведення іспиту чи фахового випробування.

6.18. Апеляції на результати вступних випробувань подаються в день 
проведення усного іспиту або не пізніше наступного робочого дня після 
оголошення оцінки з письмового вступного іспиту і розглядаються 
апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після їх подання. 
Порядок подання і розгляду апеляцій та склад апеляційних комісій 
затверджуються наказом директора.

7. Зарахування за співбесідою
7.1. За результатами співбесіди зараховуються до ПТ КІСумДУ особи:
яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане такс право;
які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського 
протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за 
євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які 
звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по ЗО 
квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує 
голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до 
зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених 
у п. 6.1. розділу 6 цих Правил, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах.



//

8. Зарахування поза конкурсом
8.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
інваліди І та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не 
протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), 
відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні»;

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення
престижності шахтарської праці» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних
олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки;
чемпіони і призери Олімпійських і Параолімгіійських ігор - за 
спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.
8.2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною 

спеціальністю (спеціалізацією) рішенням Кабінету Міністрів України може 
визначатися гарантований обсяг (до 5%) місць державного замовлення для 
окремих категорій вступників, визначених законом. Зарахування осіб, 
визначених у пункті 8.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до 
конкурсного бала вступника.

8.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у п. 8.1 цього 
розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця 
згідно з п. 8.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних 
засадах відповідно до конкурсного бала.

9. Право на першочергове зарахування
9.1. Право на першочергове зарахування до ПТ КІСумДУ мають:
а) особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» 

надане таке право;
б) особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
в) особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. 

№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-
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патріотичного виховання молоді» надане таке право;

9.2. Право першочергового зарахування надасться за послідовністю, 
визначеною в пункті 9.1 цього розділу.

10. Формування та оприлюднення списку вступників, 
рекомендованих до зарахування

10.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 
послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; 
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; 
вступники, які мають право на зарахування за конкурсом, 
вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що 

фінансуються за кошти державного бюджету.
10.2. У межах кожної зазначеної в пункті 10.1 цього розділу категорії 

рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі в порядку- додержання підстав для його набуття відповідно до 
пункту 9.1 цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої 
освіти) для:

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань; 
осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними 

ваговими коефіцієнтами;
осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.
10.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, 

зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний баз вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування;
10.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної 

бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ГГГ КІСумДУ. Списки 
вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною 
комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на 
інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ПТ КІСумДУ. Списки 
оновлюються після викоиання/невиконання вступниками вимог для 
зарахування на навчання відповідно до п. 12.1 цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 
самі дані, шо і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 
розділу.



11. Надання рекомендацій для зарахування
11.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця 

державного бюджету приймальна комісія приймає не пізніше 12-00 години 
01 серпня 2016 року, та згідно з порядком формування рейтингового списку, 
визначеного у розділі 10, що впорядковується відповідно до конкурсного бала 
вступника -  від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 
здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу' місць, 
що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності -  у межах 
ліцензованого обсягу.

11.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання 
на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у 
розділі 4 цих 1 Іравил.

11.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до 
зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах 
приймальної комісії ПТКІ СумДУ.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку. Одночасно ця 
інформація оприлюднюється на веб-сайтї ПТ КІСумДУ.

12. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
12.1. Особи, які подати заяви в паперовій формі та беруть участь у 

конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у розділі 4 
цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного 
замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього 
незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому 
та цими Правилами, до приймальної комісії ПТ КІСумДУ.

12.2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями 
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами 
навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету', 
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 
нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем 
навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, 
освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох



денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених 
документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням 
студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу 
студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

12.3. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі 4 цих Правил, 
не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього 
незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому 
та цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право 
зарахування на навчання за державним замовленням.

13. Коригування списку рекомендованих до зарахування
13.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката 
зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених 
Умовами вступу та цими Правилами, до приймальної комісії ПТ КІСумДУ).

Між строками, встановленими в розділі 4 цих Правил, рекомендація до 
зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною 
комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на 
навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі 
або на іншу спеціальність (спеціалізацію).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за 
кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб.

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію 
до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за 
заявою вступника у довільній формі, що подасться до приймальної комісії 
ПТ КІСумДУ та долучається до його особової справи.

13.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 
п.п. 12.1, 12.2 розділу 12 цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з укладеним договором.



14. Наказ про зарахування
14.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором СумДУ- на 

підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному 
стенді приймальної комісії і веб-сайті ПТ КІСумДУ у вигляді списку 
зарахованих у строки, встановлені в розділі 4 цих Правил. Накази про 
зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі 
відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування.

14.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з 
боку вступника, передбачених п. 16.4 розділу 16 цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з ПТ КІСумДУ за власним бажанням, 
про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким 
особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після 
подання заяви про відрахування.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять 
може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь 
у конкурсі па цю спеціальність (спеціалізацію). У разі відсутності таких 
претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших 
спеціальностей (спеціалізацій) ПТ КІСумДУ за умови збігу конкурсних 
предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

14.3 Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи 
видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 12.1 
розділу 12 цих Правил.

14.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за 
рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою 
вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі 
у конкурсі відповідно до вимог Умов прийому та цих Правил.

15. Зарахування до ПТ КІСумДУ на звільнені місця протягом перших днів 
навчання та зберігання робіт всту пників

15.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 
10 днів від дня їх початку, відраховуються з ПТ КІСумДУ, про що видається 
відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом 
наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 14.2, 
14,3 розділу 14 цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб 
формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

15.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових 
випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються



протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

16. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
до ПТ КІСумДУ

16.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 
представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється шляхом 
подання на ім’я ректора офіційного листа за підписом першого керівника 
засобу масової інформації завіреного відповідною печаткою.

16.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 
науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою 
приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано 
Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 
приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані 
створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що 
надаються членам комісії до засідання.

16.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання 
комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не 
пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом 
порядку денного засідання оприлюднюються.

16.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, 
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, 
права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про 
здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії 
наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є 
підставою для відрахування студента.

16.5 Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг 
державного замовлення, вартість навчання за спеціальностями 
(спеціалізаціями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до 
зарахування та зарахування до ПТ КІСумДУ здійснюється інформаційними 
системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених 
приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників 
відповідно до розділів 7-9 цих Правил.



л
16.6 Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на 

навчання для отримання ОКР молодшого спеціаліста приймальна комісія 
зобов'язана оприлюднити на веб-сайті ПТ КІСумДУ та внести до Єдиної бази 
інформацію про граничний обсяг місць, шо фінансуються за кошти державного 
бюджету, на спеціальності (спеціалізації), у тому числі кількість місць для осіб, 
які вступають поза конкурсом.

Розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради ПТ КІСумДУ 
(протокол Лг» 3 від 25 листопада 2015 року).

Секретар

Голова педагогічної ради Т.В. Гребеник

М.М. Іваїценко



оІТсс

Сумський державний університет
(наша вищого пажчалміаго кікладу)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ
до Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році

Інформаційні таблиці містять довідкові дані щодо вступу за усіма освітніми ступенями 
(освітньо-кваліфікаційними рівнями), за якими у вищому навчальному закладі здійснюється 

підготовка.

Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2016 ропі, які затверджено 
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085 та зареєстровано в Міністерстві 
юстиції 04.11.2015 № 1351/27796, визначено строки прийому заяв та документів, конкурсного 
відбору та зарахування на навчання.

№
№ Етапи вступної кампанії Терміни

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти 
(на денну форму навчання)

1. Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій або 
електронній формі 11 липня

2. Закінчення прийому від вступників (крім осіб, вказаних у пункті 3) о 18.00 27 липня
3. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити 

співбесіди, творчі конкурси, складати вступні іспити, що проводить 
вищий навчальний заклад

о 18.00 20 липня

4. Проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів (можуть 
проводитись у декілька сесій) 18-27 липня

5. Проведення вищим навчальним закладом співбесід та вступних іспитів 21-28 липня
6. Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на місця за кошти державного бюджету
не пізніше 12.00 

1 серпня
7. Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до 

зарахування на місця за кошти державного бюджету
до 18.00 

05 серпня
8. Зарахування вступників за кошти державного бюджету' не пізніше 12.00 

06 серпня
9. Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до 

зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 
10 серпня

10. Зарахування вступників на денну форму навчання за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 
12 серпня

11. Вступ на основі базової загальної середньої освіт и
1. Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій формі 11 липня
2. Закінчення прийому документів від вступників о 18.00 20 липня

3.
1 Іроведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів (можуть 
проводитись у декілька сесій) 18-27 липня

4. Проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів 21-27 липня

5. Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 
28 липня

6 . Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до 
зарахування на місця за кошти державного бюджету

до 18.00 
05 серпня



7. Зарахування вступників на денну форму навчання за кошти державного 
бюджету

не пізніше 12.00 
06 серпня

8. Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до 
зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 
10 серпня

9. Зарахування вступників на денну форму навчання за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 
12 серпня

Строки вступної кампанії на навчання на основі повної загальної середньої освіти за вечірньою, 
заочною та дистанційною формами навчання, за скороченими програмами, на основі ступенів 
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за усіма формами навчання, а також 
строки проведення сесій творчих конкурсів визначаються Правилами прийому вищого навчального 
закладу.

До інформаційних таблиць включені наступні форми (таблиці):
1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими 

оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1).
2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі 

скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) 
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього 
ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (таблиця 2).

3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі 
скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на 
вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та 
ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста 
медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (таблиця 3).

4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули 
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра (таблиця 4).

5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 
(вступних іспитів, творчих конкурсів) (таблиця 5).

6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі 
у конкурсі може буги змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального 
закладу для вступу до цього вищого навчального закладу' (таблиця 6).
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Таблиця 1

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсиі и та нормативні терміни навчання

Сумський державний університет
(назва 'іншого навчального закладу)

Молодший спеціаліст

Галузь знань Спеціальність 
(напрям підготовки)

Спеціалізація 
(освітня програма)

/мож е повторювати 
назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання

П ар  і іс п. одного року 
навчання, гри. *

Можливість 
вступу для 

іноземців та осіб 
без

і ромадннегва 
на форми 
нанчання

Код Назва Код Назва
Денна
форми

навчання

Вечірня
форма

нявчання

Заочна
форма

навчання

Денна
форма

ііипчаїїнн

Вечірня
форма

минчанин

Заочна
форма

нинчянни

Денна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету, Політехнічний Технікум Конотопського Інституту Сумського Державного 
___________________ ______________________________________________________У н і в е р с и т е т у ________________ _________ ______________________________________

07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент Оріангиіціи киробіїїшііиі ЗО 0 25 Зр 6м 2р 6м 4750 00 4500 00

12 Інформаційні
технології 123 Комп’ютерна

інженерія

Обслуговування 
коми ютерних систем І 
мереж

25 0 0 Зр 10м 4750 00

ІЗ Механічна інженерія 133 Галузеве
машинобудування

1 ехиоіюпя о б р о б к и  

м а т е р і а л і в  н а  верстатах ■ 
антомяшчних л і н і я х

25 0 0 Зр Юм 4750 00

17 Ьіккірошки і:і 
телекомунікації 171 Електроніка

ІЗиробнишао електронних 
та слекіричннх іаообів 
автомаппаші

25 0 0 Зр 10м 4750.00

10 Архітекту ра та 
будівництво 192 Буліиниіпм» та

цивільна інженерія ■

Ьудівннитво та 
експлуатація будівель і 
споруд

50 0 25 Зр 10м 2р6м 4750 00 4500 00

19 Архітектура та 
Гіулішімцші 192 Булівншігво іа 

цивільна інжеік-рш

Будівництво.
обслуіснування і ремонт
залізничних колій

50 0 50 Зр 10м 2р 6м 4750 00 4500 00

19 Архітектура та 
будівництво 192 Булнишнгво та 

цивільна інженерія

Будівництво, експлуатація 
і ремонт автомобільних 
торіг і аеродромів

25 0 0 Зр 10м 4750.00

19 Архітектура та 
будівництво 193 1 еодсзія та 

землеустрій Землевпорядкування 25 0 0 Зр 10м 4750 00
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Примітки:
♦Дані та результатами прийому у 2015 році

іп
Рітллруконио я ГАРБО 18 01 2016 8 29



Таблиця 2
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) 

або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 
робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Сумський державний університет
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)___________
Спеціальності Кількість місць*

і ііорі.чні'т професії кваліфікованого 
робітника (професійні назви робіт) ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста Спеціалізація 
(освітня програма) Фахове

випробування Курс

Термін
навчання За коніїн 

державного 
бюджеіу

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осібНазва Код Код Назва

/може повторювати назву 
спеціальності/

Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державною універси геїу, Політехнічний Технікум Конотопського Інституту Сумською Державного 
_____________________________________________________________________ Університету___________________________________________________ 1__________________

073 Менеджмент ВСЬОГО: 0 0

секретар

Секретар-друкарка

Обліковець :і реєстрації бухгалтерських 
даних

Касир (в банку)
Касир (ма підиригмстві, в установі, 
органічний)

Конторський службовець (бухгалтерія)

Оператор комп'ютерного набору

Оператор комп'ютерної верстки

Оператор електронно-обчислювальних та 
обчислювальних машин

Продавець продовольчих товарів

Продавець непродовольчих товарів

Статистик

Нарядите

Табельник

4115

4115

4121 

4212 

4211 

4211 

4112 

4112 

8290.2

5220

5220

4122 

4121 

4190

073 Менеджмент Зрпшпяція виробництва Ф&ХСШИЙ ІСПИТ 2 Курс 2р 6м 0 0

1/15 Ромрукояамо її ЄДЕБО 1901-2016 10:46



ЛСИСТСІП р-фсрсі(ІІІ 

Діловод

Коїпролср ощадного банку 

Касир квит копий 

Касир багажний

4115

4144

4212

4211

4211

123 Комп'ютернії ІМЖСПірІМ ВСЬОГО: 0 0

Оператор комп'ютерної верстки 

Оператор комп’ютерного набору 

Паяльщик

Регултовалміик-гралуюііапміик 
еяектровишрюватьыих приладів 
Регулювальник радіослскі рошкя 
апаратури та приладів

Оператор і уведення даних в ЕОМ (ОМ)

Оператор е.іскіронпо-обчислкж&пьіінх та 
обчислювальних машин

4112

4112

7212.2

7241.2

7242.1 

4114

8290.2

123 Комп'ютерна інженері* Обслуговування комп'ютерних систем і 
лереж Фаховий іспит 2 Курс 2р Кім 0 0

133 Галузеве машинобудування ВСЬОГО: 0 0

Токар

Градуювальник

Фрезерувальник

Шліфувальник

Довбальник

Протяіупальннк

Онераіор антомаїичиих та 
напівавтоматичних ліній верстатів та 
установок
Оператор верстатів т программны 
керуванням

Всрсташнк широкою профілю

Налагоджувальних верстатів і 
маніпуляторів т програмним керупаииям 
1 Ідлаї оджув&яышк зу<5орі:іних і 
різьбофрезерних верстатів 
Киїпродер вимірювальних приладів та 
спсиїального інструменту

821 ІД

7311.2

8211.2 

8211.2 

8211.2 

8211.2

8211.2

8211.1

8211.1

7223.1

7223.1

7311.1

133 Галутсьс машинобудування Технологія обробки матеріалів иа 
верстатах і автоматичних лініях Фаховий іспит 2 Курс 2р 10м 0 0
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Верстатник деревообробних верстатів 7423.2

Газозварник 7212.1

Електрослюсар з ремонту електричних 
машин 7241.1

Слюсяр-слсктрик з ремонту 
електроустаткування 7241.2

Верстатник корувальною верстата 8140-2

Слюсар з механоскладальних робіт 7233.2

Заточувальник 7222.2

Оператор на пвтомпптчних гд 
напівавтоматичних лініях у 
деревооброб денні

8240.2

Верстатник широкого профілю $211.1

171 Електроніка

Радхшсхашк з Обслуговування іа ремонту 
радіотелевізійної апаратури 
Електрослюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту уста  кукання 
Електромонтер і ремонту та 
обслуговування електроустаткування 
Сяюсар-слектрнк і ремангу 
електроустаткування 
Регулюпальикк-традузовалмшк 
елекіропіШіркжалМІНХ приладів

Ечсктромоілажник електричних машин

Паяльщик

Регулювальник радіоелектронної 
ііпчрпури тп приладів__________________

Машиніст крана (кранівник) 8333 1

Столяр будівельний 7124.2

Тесляр 7124.2

Столяр 7422.2

Тракторист 8331.1

Газозварник 7212.1

Елеггропекжіплрник 7212.2

7241.1

7241.1

7241.2

7241.2

7241.2

7212.2 

7242.1

171 Електроніка

192

192

Будівництво ти циніями
інженерія

Булівнниїво та цивільна
інженерія

ВСЬОГО:

Виробництво електронних та електричних 
і а сой їв автоматизації Ф аховий Іспит 2 Курс 2р 10м

0
0

0
О

ВСЬОГО: 0 0
Будівництво та експлуатацій будівель і
:иорул Фаховий іспит 2 Курс 2р І Ом 0 0
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Контролер технічного сталу 
автомототранспортннх засобів (сільсько- 
тп лісогосподарські установки)

Машиіііст екскаватори

Арматурник (виробництво іалтюбеїиіших 
та бетонних хокструклій)
Арматурник (будівельні, монтажні та 
ремоіпнобулівсяьні роботи) 
Налагоджувальних устаткування 
залізобетонного виробництва 
Иалагпд<ку пальник устаткували* у 
виробництві стінових та в'яжучих 
матеріалів

Бітумних

Контролер малярних робіт 

Маляр з оброблення декорацій 

Маляр

Слюспр-електрик і ремонту 
електроуста і ку ванни 
Сліосяр-елсетрнк з ремонту та 
обслуговування ваніажошдіймальїінх 
кранів і машин

Електроосвітлювач

Слюсар електромонтажник

Муляр

Штукатур

Бетоняр

Лишовацьннк-мармурник 

Слюсвр-сіштсхігік 

Електромеханік дільниці

Каменотес (будівельні, монтажні та 
ремонтно-будівельні роботи)

Зварник арматурних сіток то каркасів

Формувальник залізобетонних виробів за 
конструкцій

Слюсар-слскіромон і ажинк

8331.2

8111.1

72142

7214.2

7223.2

7223.2

8151.2 

7141 2 

71412

7141.2

7241.2

7241.2

7241.2

7241.1

7122.2

7133.1

7123.2

7132.2

7136.2 

3113

7113.1

7112.2

8212.2 

7241.1

Машиніст електровоза 8311.1 192 Будівктггію ти шпигали 
інженері я

Булімтнцтпо, обслуговування і ремонт 
іашиїпших копій Фаховий іспит 2 Курс 2р 10м 0 0
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Машиніст колійних машин 8311.1

Машиніст тепловоза 8311.1

Помічник машиніста елсктровотл 8311.1

Помічник машиніста тепловоза 8311.1

Машиніст наваніажу вальної машини 8111.2

Машиніст підіймальної машини 8333.2

Бригадир (звільнсітий) з поточного 
утримали* її ремінну кодні та ішучіСНХ 
споруд

7129.2

Обхідник колін та шіучних споруд 7129.2

Бригадир (звільнений) підприємств 
залізничного транспорту та мстропояітенія 7233.2

Слюсар і  ремонту колійних машин та 
механізмів 7233.2

Газоз варник 7212.1

Електрогазозварник 7212.1

Еяектрогазоівлрник 7212.2

Електрослюсар (слюсар) черговий іа і  
ремоіпу устаткування 7241.1

Слюсар-слсктро монтажник 7241.1

Налагоджуяалі.ник колінних машин «а 
механізмів 7223.1

Слюсар-слектрик з ремонту та 
обслуговування вантажопідіймальних 
кранів і машин
Електромонтер з ремоіпу вторинної 
комутації та зв'язку

72412

7241.2

Провідник пасажирського вагона 5112

Провідіпік службово-технічного пагона 5112

Черговий по залу (вокзалу, залітиичяого 
агешсіва обслуговування пасажирів) 5111

ЧерГОВІїГі по переїзду 8312.2

Черговий по розїзау 4133

Монтер колії 7129.1

Обхідник колій та штучних спорул 7129.2

Обхідник ЛІНІЙНИЙ 8159.2
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Сигналіст

І’ОГНОДІЛІОІКІЧ роби

Оператор колійних вимірювань 

Електрик дільниці 

Оглядд'ї-рсмоіспшк вагонів 

Слюсар-ежпромоілажіш*

8312.2

8290.2

8290.2 

3113

7233.2 

7241.1

VI ашшпет дорожньо-транспортних 
машин**

Дорожній робітник

Асфальтобетонних

 ̂Машиніст підіймальної машини

Механгіатор (докер-механізатор) 
комплексної бригади на навантажу вально

Газозварник

Тракторист

Газорізальник

Водій автотранспортних засобів

Тракторист -машиикт 
сільськогосподарського виробництва
Машиніст екскаватора 

Дробильних (виробництво цементу)

Дробильїшк-розислкіеа'і (виробиш.-іво 
залиобеюнних та бетонних виробів) 
Арматурник (будівельні, моїпажні та 
ремонтно-будівельні роботи)

Водій-випробуппч

Слюсар-е.тектромонтажник

Сліосор-ежктрнк т ремонту 
електроуст агітування

Бпумник

Слюеар з ремонту дорожньо- будівельних 
машин та тракторів

Електрик дільниці

8332.1

8332.2

8332.2

8333.2

8333.2

7212.1

8331.1

7212.2

8322.2

8331.2 

8111.1

8212.2 

8151 2 

7214.2

7231.1

7241.1

7241.2

8151.2

7233.2 

3113

192 Будівництво та иинільпа 
інженерія

Будівництво, експлуатація і ремонт 
івіомобільннх доріг і аеродромні Фаховий »сшп 2 Курс 2р 10м 0 0

193 Гсодпія та землеустрій ВСЬОГО: 0 0

Газівник 8163.2 193 | Геодезія та землеустрій Землевпорядкування Фаховий кліпі 2 Курс 2р 10м 0 0
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Географ 2442.2

1 еограф-економіст 2442.2

Археолог 2442 2

Геолог 2114.2

Геофізик 2114.2

Гідрогеолог 2114.2

Картограф 2148.2

Геодезист 2148.2

Тоиоіраф 2148.2

Геохімік 2113.2

Хімік 2113.2

Гідробіолог 2211.2

Аг ромом-дослідник 2213.1

Агроном 2213.2

Агрохімік 2213 2

Агротехнік 3212

Лсрофозохйомішк 2148.2

Лсрофотогсодсіисг 3131

Гідролог 2114.2

Землероб 9322

Землекоп 7129

Подій автотранспортних чисобів 8322

Подій самохідних механізмів 8334

Електрогазозварник 7212

Глсктроіпарніїх ручного зварювання 7212

Гхюзазрігик 7212

Електрик ділі,шш: 3113

Електрослюсар будівельний 7137

Опер>ітор комп'ютерного набору 4112

Оператор комп'ютерної верстки 4112
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Гадіомсханік і рсмоігту радіоелектронного 
устаткування 7243.1

Кресляр 3118

Технік-картограф 3118

ТеХНІК-ТОІЮГраф 3118

Технік 3119

Програміст системний 2132.2

Програміст (база даних) 2132.2

Статистик 4122

Агроном 2213.2

Секретар 4115

Сс«|Хг«аі>-друкарка 4115

Бухгалтер 3433

Економіст 2441.2

Економіст з планування 2441.2

Гірких 9311

Лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 3111

Бетоняр 7123.2

Муляр 7122-2

Облікове д і.»росстрації бухгалтерській 
даних 4121

Штукатур 7133

Каменотес (будівельні, монтажні та 
ремонтно-будівельні роботи) 7113.1

Літ цювальник-мармуршік 7132.2

Лісник 6141

Карядинк 4121
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Денна, Молодшим спеціаліст (зі скороченим терміном навчання)

Споріднені професії кваліфікованою 
робітника (професійні натви робіт)

Спеціальності 
ОС молодшого бакалавра. 

ОКР молодшого спеціаліста

Назва Код Код Наша

Кількість М І С Ц Ь *

Спеціалізація 
(освітня проірама)

/мож е повторювати назву 
спеціальності/

Фахове
в и п р о б у в а н н я

Курс

Термін
навчання За кошти 

державного 
бюджету

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

Політехнічний технікум Конотопською інституту Сумською держанною універсиїеіу, Політехнічний Технікум Конотопського Інституту Сумською Держанного
Університету

192 Ііудініїнцтво ги ннвілина
імженерін ВСЬОГО: 0 0

Машиніст електровоза

Машиніст колійних машин

Машиніст тепловоза

Помічник машиніста електровоза

Помічник машиніста і силово и

Машиніст навантажувальної машини

Машиніст підіймальної машини

Бригадир (звільненні!) з поточного 
утрим-дніш й рсмоиіу колій за илучпнх 
споруд

Обхідник колін та штучних споруд

Бригадир (звільнений) підприємств 
залізничного транспорту та метрополітеніп 
Слюсар з ремонту колійних машин та 
механізмів

Газозварник

Блок і рогазоіварних

Електрогазозварник

Електрослюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту устаткування

Слюсар-електро монтажник 

Електромонтер з рсмоігіу за 
обслуговування пристроїв сигналізації, 
цсіпраліззмії та блокування 
Налагоджувальнім: колійних машин іа  
механізмів

8311.1

8311.1

8311.1

8311.1

8311.1

8111.2

8333.2

7129.2

7129.2

7233.2

7233.2

7212.1

7212.1

7212.2

7241.1

7241.1

7241.1

7223.1

192 Будівництво іа  цивільна
інженерія

Будівництво. обслуговуванім і ремонт 
ІЛЛІЗИИЧМИХ колій Фаховий ісіип 1 Курс 2р 10м 0 (1
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Сяюсар-слсгтрик і  ремонту та 
обспут овуваїиш иашажаїїиінмаиьіікх 
кранів і машин
Електромонтер з ремонту пторишіоТ 
комутації та зв'язку

І1роіі:;иінк пасажирського вагона

Ііроаідішк службово-тетнічного вагона

Черговий но залу (вокзалу, залізничного 
агентства обслуговування пасажирів)

Черговий по переїзду

Черговий по роз'їзду

Монтер колії

Обхідник колій те штучних споруд

Обхідник лінійний

Сигналіст

Розподілювач робіт

Оператор колійних шімірюплиі.

Електрик лпі.ііпці

Отдядач-рсмоїшінх вагонів

Слюсар-слсктромонтажинк

7241.2

7241.2 

5112 

5112 

5111

*312.2

4133

7129.1

7129.2 

8159-2

8312.2 

*2902 

*290.2 

Л ІЗ

7233.2 

7241.1

Машиніст крана (кранівник)

Столяр будівельний

Тесляр

Столяр

Тракторист

Газозварник

Електрогазозварник

Коїпролер технічного стану
автомоі транспортних засобів (сільсько-
га лісогосподарські установки)

Машиніст екскаватора

Арматурник (виробництво залізобетонних 
та бетонних конструкцій)
Арматурних (будівельні, монтажні та 
ремонтно-булиісльїіі роботи)

8333.1

7124.2

7124.2

7422.2

8331.1

7212.1

7212.2

8331.2

8111.1

7214.2

7214.2

192 Булінншпво та цивільна 
інженерія

іудівннілоо та сксллуаіашн будівель і 
споруд Фаховий істп 1 Курс 2р 10м 0 0
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Пдішоджу взлышк у статку «липа
шііюбстошюго виробництва 7223.2

Налагоджу пальник уст.ті купання у 
виробничим стінових та в’яжучих 7223.2
матер мшт 

Бітумних 8151.2

Контролер малярних робіт 7141.2

Маляр і  оброблення декорацій 7141.2

Маляр 7141.1

Слюсар-електрик т ремонту 
слектроуст аг кування 7241.2

Слюсар-сдсктрик з ремонту та
обслуговування вантажопідіймальних -241 2
кроків і маниш

Елехтроосвпдювач 7241.2

Слюсар слскіромонтажник 7241.1

Муляр 7122.2

Штукатур 7133.1

Бетоняр 7123.2

.Ыцюла.тышк-мармурннк 7132.2

Слюсар-сантсхиік 7136.2

Електромеханік дільниці 3113

Каменотес (йудшслміі, монтажні та 
ремоіпію-будівельні роботи) 7113.1

Зварник арматурних сіток та каркает 7112.2
<Іч>рмуналі.ник залізобетонних виробні та 
конструкцій 8212.2

С люсар-слектромонтажштк 7241.1

Заочна, Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання)

Споріднені професії кваліфікованого 
робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності Кількість місць*
ОС молодшого бакалавра. 

ОКГ молодшого спеціаліста Спеціалізація 
(освіти нроірама)

/може повторювати назву? 
спеціальності/

Фахове
випробування Курс

Термін
навчання За кошт и 

державного 
бюджету

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осібНазва Код Код Назва

Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету. Політехнічний Технікум Конотопською Інституту Сумського Державного
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Університету
073 Менеджмен 1 ВСЬОГО: 0 0

Оперлі ар слсктромно-обчисліолальних та 
обчислювальних машин

Оператор комп'ютерного набору 

Конторський службовець (бухгалтерії!>

Касир (на підприємстві, в установі, 
організації)
Касир (в банку)

Контролер ощадного банку

Обліковець з реєстрації бухгалтерських
даних

Нарядних

Секретар-друкарка

Секретар

Леистеїп референта

Продавець непродовольчих юваріп

Продавець продовольчих товарів

Табельник

Діловод

Статистик

Касир пилковий

Касир багажний

8290.2 

4112 

42 И

4211

4212 

4212 

4121

4121 

4115 

4115 

4115 

5220 

5220 

4190 

4144

4122 

42! 1 

4211

073 Менеджмент Організація виробництва Фаховий іспит 1 Курс 2р6м 0 0

192 Ьудіїшицтші та нипілі.мя 
Інженерія ВСЬОГО: 0 0

Електроосвітлювач

Слюсар-слскірик з ремонту та 
обслуговування вантажопідіймальних 
країни і машин 
Сяюсар-слсктрик з ремонту 
електроустаткування

Тесляр

Столяр будівельний 

Бетоняр

7241.2

7241.2

7241.2

7124.2

7124.2

7123.2

192 Ьудпіпнцпіо та цивільна 
інженерія

Будіашшпо та експлуатація будівель і 
:поруд Фаховий киш 1 Курс 2р 6м 0 0
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Ш тукатур

Муляр

Слюсар-слсюро монтажник 

Маляр і  оброблення дскораиій 

Контролер малярних робіт 

Маляр 

Бітумних

Налагоджувальних усі а і ку ванн* у 
виробництві стінових та в'яжучих 
матеріалів
Налагоджувальних уептсувашм 
таді-юбеїонного ннробииіггва 
Арматурник (виробництво мяізобеюнних 
та бетонних конструкцій)
Арматурник (будівельні, монтажні та 
ремонтно-будівельні роботи)

Машиніст екскаватора

Котролер технічного стану 
акіомоилранепортних тасобів (сі.тьеько- 
та лісогосподарські установки)

Газорізальник

Плекіроппотпариик

Тракторисі

Слюсар будівельний

Столяр

Машиніст кріана (кранівник)

Слюсар-саитсхнік

Лииюваямшк-мармуринк

Енергетик дільниці

Каменотес (будівельні, монтажні та 
реиоїшіо-буліпельні роботи)

Зварник арматурних сіток та каркасів

Формувальник залпобетонннх виробів та 
конструкцій

Сзіосар-спскіро монтажник

7133.1 

7122-2

7241.1

7141.2 

7141 2

7141.2

8151.2

7223.2

7223.2

7214.2

7214.2 

8111.1

8331.2

7212.2

7212.2

8331.1

7233.2

7422.2

8333.1
7136.2

7132.2 

3113

7113.1 

71122

8212.2 

7241.1
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Е.ТСКТрИК ДІЛЬНИЦІ 3113 192 Будівництво та цивільна 
інженерія

будівництво. обслуговування і р о ю т  
тл і питних колін Фаховий іспит 1 Курс 2р6м 0

Оператор колійних вимірювань 8290.2

Розподілювач роб і 7 8290.2

Обхідних Л ІН ІЙ Н И Й 8159.2

Обхідник колій та пггучних споруд 7129.2
бригадир (звільнений) :і поточною 
утримання й ремоту колій та штучних 7129.2
споруд 

Монтер копії 7129.1

Електромонтер д ремонту иториіпіої 
комуіашї та та'жису 7241.2

Стосар-слсзлрик і ремонту та 
обслуговування юипажопідіймадьзоїх 7241.2
храпів і машин
Електромонтер і  ремонту та 
обслуговування пристроїв сигналізації, 
цснтраппаціі та блокування

7241.1

Слюсар-слоті ромом і ажник

Е л е к т р о с л ю с а р  ( е л ю е н т )  ч е р г о в и й  т а  т  

р е м о і п у  у с т а т к у в а н н я

7241.1

7241.1

Черговий по роз'їзду 4133

Черговий по переїзду 8312.2

Провідник службо В 0-ТСХ Н ІЧІЮ СО  пагона 5112

Провіднії», пасажирської о ваюна 5112

Черговий по залу (вокзалу, залізничного 
агсиїства обслуговування пасажирів) 5111

Слюсар з ремонту колійних кашки та 7233мехаиідміа
Бригадир (звільнений) підприємств 
залізничного транспорту та метрополітенів 7233

Ншагоджуяапьннк коліііикх машин та 7223.1механізмів

Електрогазозварник 7212.2

Електрогазозварник 7212.1

Газозварник 7212.1

Машиніст піліймалі.иоі машиїт 8333.2

Машиніст навантажувальної машини 8111.2
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Машиніст тепловоза 8311.1

Машиніст електроном 8311.1

Машиніст колійних машин 8311.1

Помічних машиніста тепловоза 8311.1

Помічник машиніст* електровоза 8311.1

Опіядач-рсмоіптіик вагонів 7233.2

Слюсарелектромонтажник 7241.1

Примітки:
‘Дані за резу.'іьіаіамм прийому у 2015 році
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Таблиця З

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (ті скороченим терміном навчання) 
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно- 
медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Сумським державшій у»ііверснісі
(наша вищого навчальною закладу)

Споріднені спеціальності / 
Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра, 
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра 
(ОС магістра. ОКР спеціаліста 

медичного та ветеринарно-медичного 
спрямувань), напрями підготовки ОКР 

бакалавра

Назва Код Код Назва

Спеціалізація 
(освітня програма)
мож е повторювати 
п а т ' спеціальності/

Фахове
випробування Курс

Термін
навчання

Кількість місць*

За кошти
державного 

бюджету

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

ВСЬОГО:

Примітки:
‘Дані за результатами прийому у 2015 ропі
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Таблиця 4

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які «добули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний 
рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

С у м с ь к и й  д е р ж а в н и й  у н ів е р с и т е т
(назва вищого навчального закладу)

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра / 
Інші спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра

Спеціальності 
ОКР спеціаліста. 

ОС магістра Спеціалізація 
(освітня програма)

може повторювати пащ ' 
спеціальності/

Фахове
випробуваний,

іспит з іноземної 
мови Курс

Термін
навчання Кількість МІСЦЬ*

ііазва Код Код Назва

За коні і и 
державної о 

бюджет у

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

ВСЬОГО:

Примітки:
‘Дані за результатами прийому у 2015 році
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Таблиця 5
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Сумський державний університет
(назва вншого навчального закладу)

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, 
бакалаври (спеціаліста, маїісіра медичного ін 

ветеринарно-медичного спрямувань), 
ОКР молодшого спеціаліста

Код Назва

Спеціалізацій 
(осв іти  програма)
'може повторювати 
назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів 
(вступних іспитів, творчих

конкурсів)

Вага
предметів

сертифікату
зно

Вата
атестату

про
повну

загальну
освіту

Вата бала за особливі 
успіхи (призерам IV етапу 

Вссукр. учнівських 
олімпіад, призерам III 

стану Вссукр. конкурсу- 
захнету НДР учнів -  

членів МЛИ України) 
та/'або за успішне 

закінченим підготовчих 
курсів цього ВНЗ

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 

участі в конкурсі 
або для

зарахування на 
навчання поза 

конкурсом

Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету, Політехнічний Технікум Конотопського Інституту Сумського Державного 
_________________________________________________________________________ Університету__________ ____________ __________ _______________________________________
073 Менеджмент Організація виробництва 1 Українська мова 5

2 Математика 5

123 Комп'ютернії інженерія
Обсауіовуваніоі 
коми ютермнх систем і 
мереж

1 Українська мова 005 5

2 Математика 5

133 1 алутеве машинобудування
Г ех молоття обробки 
матеріалів на вереї а і ах і 
автоматичних лініях

1 Українська мова 005 5

2 Математика 5

171 Електроніка

Ниробпміггао 
електронних та 
с.тскіричннх засобів 
автоматизації

1 Українська мова 005 5

2 Мятемліика 5

192 Ьудшниїлво іа іиішаміа інженерія
Ііу нинішню та 
експлу атація бу дівель і 
споруд

1 Українська мова 005 5

2 Математика 5

192 Ьудівшппію та ішвілміа інженерія
Ьулииінітю, 
обслуговування і ремонт 
іаліиінчнмх колій

1 Українська мова 0.05 5
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2. Математика 5

192 Ьудіміннтво іа цивільна інженерія

Ііу.ивиниіно. 
експлуатація і ремОїл 
автомобільних юри і 
аеродромів

1 Українська мова 005 5

2 Математика 5

193 І еолетія 13 КМ.'іеустрій Землевпорядкування 1 Українська мова 005 5

2 Математика 5

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ОС молодшого бакалавра, 
бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та 

ветеринарно-медичного спрямувань). 
ОКР молодшого спеціаліста

Код Назва

Спеціалізація 
(освітня прог рама)
/може повторювати 
шпву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів 
(вступних іспитів, творчих

конкурсів)

Вага
предметів

сертифікату
зно

Ваіа
атестату

про
повну

загальну
освіту

Вага бала та особливі 
успіхи (призерам IV етапу 

Вееукр. учнівських 
олімпіад, призерам III 

етапу Вееукр. конкурсу- 
тахисту НДР учнів -  

членів МЛИ України) 
га/або та успішне 

закінчення підготовчих 
курсів цього ВІГІ

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 

участі в конкурсі 
або для

зарахування на 
навчання поза 

конкурсом

Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету. Політехнічний Технікум Конотопського Інституту Сумського Державного 
____________________________________________ ____________________ ________Університету______________________ __________ _______________________________________

073 Менеджмент Органітація кііробніипва 1 Українська мова та література 0 6 0 05 0 05 100

2 Математмка 0.3 100

123 Комп'ютерна інженерія
Обслуговування 
комп'ютерних систем 1 

мереж
1 Українська мова та література 0 3 005 0 05 100

2 Маїемапіка 0.6 100

133 Галухвс машинобудування
Технологія обробки 
матеріалів на аерсіагах і 
автоматичних .шиях

1 Українська мова та література 0.3 005 005 100

2 Математика 0 6 100

171 Електроніка

Ннробіїїііиію 
електронних іа 
електричних засобів 
автоматизації

1 Українська мова та лпераі> рл 0 3 0 05 005 100

2 Маїемапіка 0.6 100

192 Ьудівнніпво іа шіві.тьиа інженерія
Ьудівннігіио га
сксплуаташя будівель і 
споруд

1 Українська мова та література 0.3 0 05 005 100

2 Математика 0 6 100
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142 Будівництво та цивільна інженерія
Будівництво, 
обслуговування і ремонт 
залізничних к о л і й

1 Українська мова та нпераіура 0 3 005 005 100

2 Маїемаїика 0 6 100

192 Будівництво іа  цивільна інженерія

Будівництво, 
експлуатація і ремоіп 
автомобільних доріг і 
аеродромів

1 Українська мова іа література 0.3 0.05 0 05 100

2 Маїемаїика 0 6 100

193 1 еодечія та тсмлеустрій Землевпорядкування 1 Українська мова та лперату ра 0.3 005 0.05 100

2 Математика 0.6 100
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Таблиця 6

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, 
на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих 

курсів вищого навчального закладу для всту пу до цього 
вищого навчального закладу

Сумський державний університет
(назва вищого навчального закладу)

Шифр
галузі Найменування галузі знань Спеціальність

Код
спеціальності

12 Інформаційні технології Комп'ютерна інженери 123

ІЗ Механічна інженерія Галу іевс машинобудування 133

17 Електроніка та телекомунікації Електроніка 171

19 Архітектура та будівництво Будівнніїїво та цивільна інженерія 192

19 Архітекту ра та будівництво Геолеих та землеустрій 193

\
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