
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО СУМДУ У 2016 РОЦІ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ/ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

на перший курс навчання 

 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи: 

1. З повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

знань (складеними у 2016 році); 

2. За результатами вступних іспитів для наступних категорій осіб: 

 - особи, демобілізовані після 30 листопада 2015 року; 

 - військовослужбовці за контрактом; 

 - учасники бойових дій. 

 

Вступна кампанія: 

11 липня 2016 року - початок прийому заяв та документів. 
 

27 липня 2016 р. - закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право 

проходити творчий конкурс, або складати вступні випробування. 
 

05 серпня 2016 р. - закінчення прийому заяв та документів. 
 

28 липня - 05 серпня 2016 р. - строки проведення творчих конкурсів або вступних іспитів. 
 

10 серпня 2016 р. - строки зарахування вступників за державним замовленням. 
 

20 серпня 2016р. - строки зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 

- Паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон) та копію; 

- Документ державного зразка (оригінал та копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, і додаток до нього; 

- Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання; 

- Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних 

іспитів, або зарахування поза конкурсом (за наявності). 

- Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ЗА ЯКИМИ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДО СУМДУ У 2016 РОЦІ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ/ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

на перший курс навчання 

 

Обов'язковим конкурсним предметом за всіма спеціальностями є українська мова та література. 

 

Шифр 
Код та найменування 

спеціальностей 

Ліцензований 

обсяг 

Форма 

навчання 
заочна/ 

дистанційна 

Другий 

предмет 
Третій предмет 

061 Журналістика 75 з/д 
творчий 

конкурс 

іноземна мова* або 

географія або історія 

України або російська 

мова 

081 Право 145 з/д 
історія 

України 

математика або 

географія або 

іноземна мова* 

051 Економіка 150 з/д 

математика 

іноземна мова* або 

географія або історія 

України 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
100 з 

075 Маркетинг 75 з/д 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
500 з/д 

071 Облік і оподаткування 25 з 

073 Менеджмент 70 з/д 

074 
Публічне управління та 

адміністрування 
30 з 

183 
Технологія захисту навколишнього 

середовища 
50 з/д математика 

біологія або хімія або 

фізика або географія 

або іноземна мова* 

122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
100 + 30 з/д 

математика 
фізика або іноземна 

мова* 
151 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
50 з/д 

131 Прикладна механіка  100 з/д 

математика 
фізика або хімія або 

іноземна мова* 

133 Галузеве машинобудування 105 з/д 

144 Теплоенергетика 50 з 

142 Енергетичне машинобудування 40 з 

141 
Електроенергетика,електротехніка 

та електромеханіка  
50 з/д 

171 Електроніка 100 з 

132 Матеріалознавство 40 з 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО СУМДУ У 2016 РОЦІ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ/ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

на другий (третій) курс навчання з нормативним строком навчання 

або 

на перший курс з скороченим строком навчання 

 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи: 

1. Особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста; 

2. Особи, які мають базову або повну вищу освіту (для здобуття ступеня бакалавра за іншим 

напрямом підготовки). 

 

Вступна кампанія: 

1 серпня 2016 р. - початок прийому заяв та документів. 
 

31 серпня 2016 р.  - закінчення прийому заяв та документів. 
 

3 1 по 7 вересня 2016 р. - строки проведення вступних іспитів 
 

14 вересня 2016 р. - строки зарахування вступників за державним замовленням. 
 

20 вересня 2016 р.  - строки зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних 

осіб. 

 

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 

- Паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон) та копію; 

- Документ державного зразка (оригінал та копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, і додаток до нього; 

- Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних 

іспитів, або зарахування поза конкурсом (за наявності). 

- Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 

 

 

 

 
 

40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет 

Адреса сайту Центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання: www.zaoch.sumdu.edu.ua 

(0542)68-78-11, (095)46-08-731, (066)41-68-718, (099)17-65-122 – деканат ЦЗДВН, кабінет Г-904. 

(0542)68-77-74 – приймальна комісія СумДУ, кабінет Ц-339. 

E-mail: vstup@zaoch.sumdu.edu.ua 

 

http://www.zaoch.sumdu.edu.ua/


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ЗА ЯКИМИ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДО СУМДУ У 2016 РОЦІ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ/ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

На другий (третій) курс навчання з нормативним строком навчання 

Код 

спеціальності 
Найменування спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

Форма навчання 

заочна/дистанційна 

6.030301 Журналістика 75* з/д 

6.030401 Правознавство 95* з/д 

6.030504 Економіка підприємства 250* з/д 

6.030507 Маркетинг 75* з/д 

6.030508 Фінанси і кредит  450* з/д 

6.030601 Менеджмент  100* з/д 

6.040106 
Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування  
50* з/д 

6.040302 Інформатика 100* з/д 

6.050101 Комп’ютерні науки  30* з/д 

6.050201 Системна інженерія 50* з/д 

6.050403 Інженерне матеріалознавство 40* з 

6.050502 Інженерна механіка  100* з 

6.050503 Машинобудування 105* з 

6.050601 Теплоенергетика 50* з 

6.050604 Енергомашинобудування 40* з 

6.050701 Електротехніка та електротехнології 50* з/д 

6.050802 Електронні пристрої та системи 100* з 

* -  прийом буде здійснюватися за умови до зарахування на вакантні місця. 

 

На перший курс за скороченим строком навчання 

Код Найменування спеціальності 
Ліцензований 

обсяг 

Форма навчання 

заочна/дистанційна 

061 Журналістика 75 з/д 

081 Право 145 з/д 

051 Економіка 150 з/д 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 100 з 

075 Маркетинг 75 з/д 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 500 з/д 

071 Облік і оподаткування 25 з 

073 Менеджмент 70 з/д 

074 Публічне управління та адміністрування 30 з 

183 Технологія захисту навколишнього середовища 50 з/д 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 100 + 30 з/д 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 50 з/д 

131 Прикладна механіка  100 з 

133 Галузеве машинобудування 105 з 

144 Теплоенергетика 50 з 

142 Енергетичне машинобудування 40 з 

141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка  50 з/д 

171 Електроніка 100 з 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО СУМДУ У 2016 РОЦІ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ/ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенем «Магістр» 

 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи: 

1. За результатами фахових вступних випробувань: особи, які здобули ступінь бакалавра або ОКР 

спеціаліста. 

 

Вступна кампанія: 

Літній прийом: 
 

04 липня 2016 р. - початок прийому заяв та документів. 
 

22 липня 2016 р. - закінчення прийому заяв та документів. 
 

з 23 липня по 03 серпня 2016 р. - строки проведення вступних іспитів. 
 

11 серпня 2016 р. - строки зарахування вступників за державним замовленням. 
 

не пізніше 29 серпня 2016р. - строки зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних 

осіб. 

 

Зимовий прийом:  

16 листопада 2016 р. - початок прийому заяв та документів. 
 

15 грудня 2016 р.  - закінчення прийому заяв та документів. 
 

з 16 грудня по 23 грудня 2016 р. - строки проведення вступних іспитів. 
 

31 грудня 2016 р. - зарахування вступників. 

 

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 

- Паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон) та копію; 

- Документ державного зразка (оригінал та копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, і додаток до нього; 

- Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних 

іспитів, або зарахування поза конкурсом (за наявності). 

- Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ЗА ЯКИМИ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДО СУМДУ У 2016 РОЦІ 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ/ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенем «Магістр» 

 
Код та найменування 

напрямку підготовки 

відповідно до діючої 

ліцензії 

Код та найменування 

спеціальності за 

Переліком галузей знань 

2015року 

Ліцензований обсяг 
Форма 

навчання  
заочна/ 

дистанційна Спеціаліст Магістр 

7/8.03030101 Журналістика 061 Журналістика 15 60 з/д 

7/8.03040101 Правознавство 081 Право 50 70 з 

7/8.03050401 Економіка 

підприємства 

051 Економіка 150 50 з/д 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
145 15 з 

7/8.03050701 Маркетинг 075 Маркетинг 15 * 60 з/д 

7/8.03050801 Фінанси і 

кредит  
072 Фінанси банківська справа 

та страхування 
175 150 з/д 

7/8.03060101 Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

073 Менеджмент 60 55 з/д 

074 Публічне управління та 

адміністрування 
- 30 з 

7/8.04010601 Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища  
101Екологія 16 * 39 з 

7/8.04030201 Інформатика 
122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології   
60 * 85 з/д 

7/8.05010102 Інформаційні 

технології проектування  
122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології   
- 50 з/д 

7/8.05020101 

Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

- 50 з 

7/8.05050301 Металорізальні 

верстати та системи  
133Галузеве машинобудування 5  20 з 

7/8.05040302 

Інструментальне 

виробництво 
133Галузеве машинобудування 5  -*  

7/8.05050201 Технологія 

машинобудування 
131 Прикладна механіка 15  50 з 

7/8. 05050515 Обладнання 

хімічних виробництв і 

підприємств 
133Галузеве машинобудування 25 70 з 

8.050601 Енергетичний 

менеджмент 
144 Теплоенергетика 17* 23 з 

8.050604 Компресори, 

пневмоагрегати та вакуумна 

та вакуумна техніка 

142 Енергетичне 

машинобудування 
- 20 з 

7/8.050701 Електротехнічні 

системи електроспоживання 

141Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

41 9 з/д 



 

Продовження таблиці 

7/8.05080201 Електронні 

прилади і пристрої  
171 Електроніка 8* 37 з 

8.05080202 Електронні 

системи 
171 Електроніка 1* 64 з 

8.05040301 Прикладне 

матеріалознавство 
132 Матеріалознавство - 40 з 

8.05050301 Гідравлічні 

машини, гідроприводи та 

гідропневмоавтоматика 
131 Прикладна механіка 13 37 з 

8.18010010 Якість, 

стандартизація та 

сертифікація 

152 Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна 

техніка 

2* 23 з 

8.18010012 Управління 

інноваційною діяльністю 
073 Менеджмент - 30 з 

8.18010014 Управління 

фінансово-економічною 

безпекою 
073 Менеджмент - 25 з 

8.18010017 Економіка 

довкілля і природних 

ресурсів 
051 Економіка - 30 з/д 

8.18010018 

Адміністративний 

менеджмент 

074 Публічне управління та 

адміністрування 
- 40 з 

8.18010019 Медіа-

комунікації 
061 Журналістика - 15 з 

8.05010102 Інформаційно-

комунікаційні технології 
122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології   
- 25 з 

* - є ліцензований обсяг, але прийом здійснюватися не буде. 
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