До уваги абітурієнтів 2016 року!
1. З 01.02.2016 по 04.03.2016 - реєстрація до ЗНО. Абітурієнти цього року при вступі до вишу
обов’язково подаватимуть сертифікат 2016 року (окрім осіб зазначених у законі № 911-VIII від
24.12.2015 р.). Сертифікати минулих років прийматись відбірковими комісіями не будуть!
2. При реєстрації до ЗНО абітурієнт повинен мати такі документи:
- паспорт або свідоцтво про народження (копія та оригінал);
- копію атестата або довідку ЗНЗ про закінчення у 2016 році школи;
- довідку про створення особливих умов для проходження ЗНО (у разі наявності);
- 2 кольорові фотографії 3×4.
3. При реєстрації до ЗНО 2016 року абітурієнт матиме право обирати рівень складності завдань
зовнішнього незалежного тестування з української мови та літератури і математики – базовий або
поглиблений. Також абітурієнт обиратиме, яку з дисциплін він хоче перенести в ДПА –
математику чи історію України.
4. Відбіркова комісія ШІСумДУ допускатиме до участі в конкурсному відборі для вступу на
навчання осіб на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікат зовнішнього
незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів, з кількістю балів 100 і вище з
кожного предмету.
Рівень складності завдань ЗНО з української мови і літератури та з математики за тим чи іншим
напрямом підготовки (спеціальністю) – базовий.
5. Прийом документів на І курс денної форми навчання до Шосткинського інституту СумДУ
відбуватиметься з 11 по 20 липня; заочної та дистанційної форм навчання - з 11 по 27 липня. При
вступі до ШІСумДУ необхідно подати тільки електронну заяву.
Відбіркова комісія Шосткинського інституту СумДУ також надаватиме допомогу з питань
надсилання електронних заяв до інших вишів країни.
6. За наявності пільг абітурієнт подає паперову заяву і такі документи:
- заяву про участь у конкурсному відборі (у паперовій формі). Подання заяв на денну та заочну
(дистанційну) форми навчання за одним напрямком (спеціальністю) вважається фактом подання
однієї заяви;
- атестат про отримання повної середньої освіти та додаток до нього (копії);
- сертифікат ЗНО 2016 року (копії);
- довідку форми 086-о (оригінали або копії);
- 4 кольорових фотокартки розміром 3х4;
- копію паспорта або свідоцтва про народження;
- копію військового квитка або приписного свідоцтва;
- сертифікат довузівської підготовки (оригінал, за наявності);
- інші документи або копії, якщо це викликано особливими умовами зарахування.
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.
У Шосткинському інституті СумДУ є можливість вступу на місця бюджетного фінансування та
такими спеціальностями:
– хімічні технології – більше 15 місць;
– комп’ютерна хімічна інженерія – більше 15 місць;
– машинобудування – більше 8 місць;
– системна інженерія та автоматика – більше 8 місць;
– економіка підприємства – більше 3 місць;
Кількість бюджетних місць вказано за станом на 2015 рік.
7. Абітурієнти можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на
яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на
спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету,
не обмежується.

8. Інформування про подання заяв на вступ до ВНЗ здійснюється через веб-сайти, що формуються
за даними ЄДЕБО.
Веб-сайти:
http://vstup.sumdu.edu.ua
http://vstup.info
http://abit-poisk.org.ua
9. Шосткинський інститут приймає документи від випускників коледжів та технікумів, що
отримали кваліфікацію молодшого спеціаліста на ІІ-ІІІ курси денної, заочної та дистанційної
форм навчання за спорідненими напрямами підготовки (у межах галузі знань) на місця
бюджетного фінансування (від 3 до 6 місць щорічно на денну форму навчання за
спеціальностями: хімічні технології, машинобудування, системна інженерія та автоматика) та за
контрактом на будь-яку іншу спеціальність з 04 по 20 липня (денної форми) та з 01 по 31
серпня (заочної форми). Для вступу на ІІ-ІІІ курси треба подати такі документи:
- заяву абітурієнта про участь у конкурсному відборі (у паперовій формі);
- диплом про отримання кваліфікації молодшого спеціаліста та додаток до нього (оригінали або
копії);
- 4 кольорових фотокартки розміром 3х4;
- копію паспорта або свідоцтва про народження;
- копію військового квитка або приписного свідоцтва;
- інші документи або копії, якщо це викликано особливими умовами зарахування.
10. Шосткинський інститут приймає документи на І курс (5 курс) денної, заочної та дистанційної
форм навчання від випускників інститутів, університетів, що отримали кваліфікацію бакалавра
для здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліст та ступеня магістр з 04 по 22 липня. Для вступу на
І курс (5 курс) на будь-який напрям підготовки необхідні такі документи:
- заява абітурієнта про участь у конкурсному відборі (у паперовій формі).
- диплом про отримання кваліфікації бакалавр та додаток до нього (оригінали або копії);
- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4;
- копія паспорта;
- копію військового квитка або приписного свідоцтва;
- інші документи або копії, якщо це викликано особливими умовами зарахування.
Увага! Для випускників Шосткинського інституту СумДУ 2016 року достатнім є подання заяви
та диплома з додатками (2 фотокартки для випускників, які подають документи на здобуття
ступеня магістр або на інший (неспоріднений) напрям підготовки ОКР спеціаліст/магістр). При
поданні заяви на неспоріднений напрям (спеціальність) необхідно скласти комплексний
державний іспит зі спеціальності.
11. Для здобуття ОКР спеціаліст за напрямом підготовки «Економіка підприємства» заяви
приймаються з 16 листопада по 15 грудня від абітурієнтів, які мають диплом бакалавра за будьяким напрямом підготовки.
Чекаємо на Вас за адресою: вул. Гагаріна, 1, ауд. 105.
Бажаємо Вам, абітурієнти 2016 року, вдалого проходження ЗНО та здійснення задумів при вступі
до вищих навчальних закладів.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
Перелік напрямів
підготовки
(Старий)

Перелік
спеціальностей
(новий 2015)

Другий предмет

Третій предмет

Спорт

Фізична культура і спорт

Конкурс фіз.
здібностей

Біологія або Хімія або
Фізика або Іноземна
мова

Біологія

Історія України або
Хімія або Фізика або
Іноземна мова

Біологія

Хімія або Іноземна
мова або Фізика або
Математика

Біологія

Хімія або Іноземна
мова або Фізика

Філологія

Англійська мова

Математика або Історія
України або Географія

Журналістика

Іноземна мова або
Географія або Історія
Творчий конкурс
України або Російська
мова

Здоров’я людини

Фізична реабілітація

Лікувальна справа
Медико-профілактична Медицина
справа
Стоматологія
Філологія

Стоматологія

Журналістика
Реклама і зв’язки з
громадськістю
Правознавство

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Маркетинг

Фінанси і кредит

Менеджмент

Право

Математика або
Історія України Географія або Іноземна
мова

Міжнародні економічні
відносини

Англійська мова

Математика або Історія
України або Географія

Економіка

Математика

Історія України або
Іноземна мова або
Географія

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Математика

Історія України або
Іноземна мова або
Географія

Математика

Історія України або
Іноземна мова або
Географія

Фінанси, банківська
справа та страхування

Математика

Історія України або
Іноземна мова або
Географія

Менеджмент

Математика

Історія України або
Іноземна мова або
Географія

Маркетинг

Математика

Історія України або
Іноземна мова або
Географія

Математика

Біологія або Хімія або
Фізика або Географія
або Іноземна мова

Прикладна математика

Математика

Фізика або Іноземна
мова

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Математика

Фізика або Іноземна
мова

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

Математика

Фізика або Іноземна
мова

Інженерне
матеріалознавство

Матеріалознавство

Математика

Фізика або Хімія або
Іноземна мова

Інженерна механіка

Прикладна механіка

Математика

Фізика або Хімія або
Іноземна мова

Машинобудування

Галузеве
машинобудування

Математика

Фізика або Хімія або
Іноземна мова

Теплоенергетика

Математика

Фізика або Хімія або
Іноземна мова

Енергомашинобудування

Енергетичне
машинобудування

Математика

Фізика або Хімія або
Іноземна мова

Електротехніка та
електротехнології

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Математика

Фізика або Хімія або
Іноземна мова

Мікро- та наносистемна
техніка

Математика

Фізика або Хімія або
Іноземна мова

Математика

Фізика або, Хімія,
Іноземна мова

Публічне управління та
адміністрування
Екологія та
охорона навколишнього
середовища та
Екологія
збалансоване
природокористування
Механіка
Прикладна математика
Інформатика
Комп’ютерні науки
Системна інженерія

Теплоенергетика

Мікро- та
наноелектроніка

Електронні пристрої та
Електроніка
системи
Телекомунікації

Телекомунікації та
радіотехніка

Математика

Фізика або Іноземна
мова

Соціальна робота

Соціальна робота

Історія України

Біологія або Географія
або Іноземна мова

Математика

Хімія або Фізика або
Біологія, Іноземна
мова

Хімічна технологія

Хімічні технології та
інженерія

Обов'язковим конкурсним предметом за всіма спеціальностями є українська мова та література.
* Іноземна мова – англійська, німецька, французька мови.
За всіма напрямами підготовки (спеціальностями) вага середнього бала документа про повну
середню освіту становить 10% середнього бала документа вступника про повну середню освіту,
обрахованого за 200-бальною шкалою.

