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V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальноі комісіі (дні тижня та годный) на час 
проведения вступноі кампаніи з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 (обідня 
перерва -  з 13:00 до 14:00), а також у суботу -  з 09:00 до 13:00 (без перерви), 
вихідний -  неділя.

2. Прийом заяв і документів у електронній або паперовій формі, 
індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурсы, конкурсный відбір та 
зарахування на навчання вступників н а  о сн о е і повно'і за га л ь н о і середньо'і 

осе іт и  н а  д ен н у  ф орм у н а вч ан н я  т а  за о ч н у  ф о р м у за  держ авны м  
за м о вл ен н я м  н а  п ер ш и й  к ур с  для  зд о б ут т я  ст уп ен я  б а ка л а вр а  проводиться в 
такі строки:

Етапи вступноі кампаніТ Дейна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання за

державним або 
регіональним 
замовленням

Строки реестраціТ для участі у творчих 
конкурсах на місця державного та регіонального 
замовлення

з 23 червня 
по 6 липня

з 23 червня 
по 6 липня

Реестрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 01 липня 01 липня

Початок прийому заяв та документів 29 липня 29 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 
які вступаютъ на основі індивідуальноТ усноТ 
співбесіди, творчих конкурсів

о 18:00 годині 
8 серпня

о 18:00 годині 
8 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 
які вступаютъ за результатами національного 
мультипредметного теста, а також творчих 
конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня;

о 18:00 годині 
23 серпня

о 18:00 годині 
23 серпня

Строки проведения творчих конкурсів,

з 01 по 18 липня 
з 9 по 16 серпня 
додаткові сесіі 

творчих конкурсів 
для вступників за 
кошти фізичних 

та/або юридичних 
осіб

з 01 по 18 липня



Строки проведения індивідуальних усних 
співбесід з 9 по 16 серпня з 9 по 16 серпня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за результатами позитивноі 
оцінки індивідуальноі усноі співбесіди з
повідомленням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або місцевого бюджету

не пізніше 
12:00 години 

17 серпня

не пізніше 
12:00 години 

17 серпня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за квотою-2 (основний етап), з 
повідомленням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або регіонального бюджету

не пізніше 
12:00 години 

17 серпня

не пізніше 
12:00 години 

17 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, 
які вступають на основі НМТ, ЗНО, творчих 
конкурсів, що не проходили індивідуальну усну 
співбесіду (у тому числі за квотою-1), надання 
рекомендацій до зарахування та оприлюднення 
списку рекомендованих з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права здобувати 
вищу освіту за кошти державного або місцевого 
бюджету

не пізніше 
29 серпня

не пізніше 
29 серпня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за квотою-2 (завершальний етап), 
з повідомленням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або регіонального бюджету

не пізніше 
12:00 години 
29 вересня

не пізніше 
12:00 години 
29 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих для 
вступників, які вступають на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 18.00 
2 вересня -

Виконання вступниками, що проходили 
індивідуальну усну співбесіду вимог до 
зарахування на місця за державним замовленням, 
а також подання письмовоі заяви про 
виключення заяв на інші місця державного 
замовлення

до 10:00 години 
20 серпня

до 10:00 години 
20 серпня

Виконання вступниками, що рекомендовані до 
зарахування за квотою-2 (основний етап),
вимог до зарахування на місця за державним 
замовленням, а також подання письмовоі заяви 
про виключення заяв на інші місця державного 
замовлення

до 10:00 години 
20 серпня

до 10:00 години 
20 серпня



Виконання вступниками, які вступаютъ на основі 
НМТ, ЗНО, творчих конкурсів, що не проходили 
індивідуальну усну співбесіду (у тому числі за 
квотою-1), вимог до зарахування на місця за 
державним або регіональним замовленням

до 18:00 години 
02 вересня

до 18:00 години 
02 вересня

Виконання вимог вступниками, які вступаютъ на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
(для формування першого наказу на зарахування)

до 18:00 години 
14 вересня -

Виконання вступниками, що рекомендовані до 
зарахування за квотою-2 (завершальний етап),
вимог до зарахування на місця за державним 
замовленням

до 10:00 години 
30 вересня

до 10:00 години 
30 вересня

Терміни зарахування вступників, що проходили 
індивідуальну усну співбесіду за державним 
замовленням, а також выключения заяв 
зарахованих осіб на інші місця державного 
замовлення впродовж 22 серпня.

не пізніше 15:00 
22 серпня

не пізніше 15:00 
22 серпня

Терміни зарахування вступників, що 
рекомендовані до зарахування за квотою-2 
(основний етап), за державним замовленням, а 
також выключения заяв зарахованых осіб на інші 
місця державного замовлення впродовж  
22 серпня.

не пізніше 15:00 
22 серпня

не пізніше 15:00 
22 серпня

за державним 
замовленням- 
05 вересня;

Терміни зарахування вступників
за кошти фізичних та 
юридичних осіб не 
пізніше 30 вересня 
(перший наказ на 
зарахування 
15 вересня)

05 серпня

Терміни зарахування (переведения) вступників, 
що рекомендовані до зарахування за квотою-2 
(завершальний етап), за державним 
замовленням.

не пізніше 15:00 
30 вересня

не пізніше 15:00 
30 вересня

Вимоги до мотиваційних листів представлені у додатку 6 
М е д и ч н і о гл я д и  та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано 

установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за 
відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передуе дню 
завершения прийому заяв.

П ер евед ен и я  н а  ва к а н т н і м іс ц я  д ер ж а вн о го , регіонального замовлення 
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 
основі повноі загальноі середньоі освіти (відповідно до цих Правил), -  н е  
п ізн іш е  19  вересн я .



3. Прийом заяв і документів у електронній або паперовій формі вступні 
випробування, індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси, конкурсний 
відбір та зарахування на навчання вступників н а  о сн о е і повно'і за га л ь н о і  

с е р е д н ь о і осе іт и  н а  за о ч н у  ф о р м у н а вч а н н я  за  к ош т и  Ф ізи чни х т а  
ю ѵ и д и ч н и х  о с іб  н а  п ерш и й  к ур с  для  зд о б ут т я  ст уп ен я  б а ка л а вр а  (на  
н еб ю д ж ет н і к о н к ур сн і п ро п о зи ц іі) 1 п еѵ іод  та за  кош т и  Ф ізи чн и х т а  

ю ѵ и д и ч н и х  о с іб  н а  п ер ш и й  к ур с  для  зд о б ут т я  ст уп ен я  б а ка л а вр а  2  п еѵ іод  
проводиться у два періоди в такі строки:

Етапи вступноТ кампаніТ (вступників на 
основі повно'і загальноі середньоі освіти)

Заочна форма 
навчання за кошти 

фізичних та/або 
юридичних осіб 
(на небюджетні 

конкурсні 
пропозиціі)
1-й період

Денна та заочна 
форма навчання за 

кошти фізичних 
та/або юридичних 

осіб

2-й період

Реестрація електронних кабінетів 
вступників 01 липня -

Початок прийому заяв та документів 29 липня 17 жовтня
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступаютъ на основі 
індивідуально’і усно’і співбесіди, творчих 
конкурсів

о 18:00 годині 
8 серпня

о 18:00 години 
14 листопада

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступаютъ за результатами 
національного мультипредметного 
теста, а також творчих конкурсів, які 
були складені з 01 по 18 липня;

о 18:00 годині 
23 серпня

о 18:00 години 
14 листопада

Строки проведения творчих конкурсів, 
індивідуальних усних співбесід з 9 по 16 серпня з 16 до 23 листопада

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників з повідомленням про отримання 
чи неотримання вступниками права 
здобувати вищу освіту за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб

17 серпня не пізніше 
24 листопада

Виконання вступниками вимог до 
зарахування

до 18:00 години 
06 вересня

до 12:00 
29 листопада

Перший наказ на зарахування 07 вересня не пізніше
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня 30 листопада

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі в 
індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі оприлюднюеться на 
офіційному веб-сайті закладу вищоі освіти.



4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, творчі конкурси, 
конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб на перший курс (зі 
скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним 
терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступени бакалавра: н а  

о сн о е і О К Р  м о л о д ш о го  сп е ц іа л іст а , освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра; н а  о сн о е і  

б а зо в о і або  п о е н о і е и щ о і осе іт и  за  ін ш и м  н а п р я м о м  п ід го т о ек и  
(спеціальністю); ест уп н и к іе , я к і  н е  м е н ш е  о дн ого  р о к у  зд о б уеа ю т ь  ст уп ін ь  
б а ка л а вр а  (спеціаліста, магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного 
спрямування) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) та виконують у 
повному обсязі навчальний план проводяться в такі строки:

Етапи вступно'і кампані'і 
(на основі ОКР молодш ого  
спеціаліста, ОПС фахового 

молодшого бакалавра, ОС молодшого 
бакалавра та ін.)

Ступінь «бакалавр»

1-й період
(Денна і заочна 

форми навчання)

2-й період
(Денна і заочна 

форми навчання 
за кош ти 

фізичних та/або 
ю ридичних осіб)

Реестрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів

01 липня

Початок прийому заяв та документів 29 липня 17 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 годині 
23 серпня

о 18:00 годині 
14 листопада

Строки проведения університетом 
вступних випробувань 
(індивідуальні усні співбесіди, творчі 
конкурси)

24 серпня -  31 серпня з 16 до 23 
листопада

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників з повідомленням про 
отримання чи неотримання вступниками 
права здобувати вигцу освіту за кошти 
державного або регіонального бюджету

не пізніше 
02 вересня -

Виконання вступниками вимог до 
зарахування на місця за державним або 
регіональним замовленням

до 18:00 годині 
07 вересня -

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих 
для вступників, які вступаютъ на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 18:00 
07 вересня

не пізніше 
24 листопада

Виконання вступниками вимог до 
зарахування на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб (для формування 
першого наказу на зарахування)

до 18:00 годный 
15 вересня

до 12:00 
29 листопада



Терміни зарахування вступників

за Державины 
замовленням -  
09 вересня; 
за кошти фізичних та не пізніше
юридичних осіб не 30 листопада
пізніше 30 вересня 
(перший наказ на 
зарахування 16 вересня)

П ер ееед ен н я  н а  еа к а н т н і м іс ц я  дер ж а вн о го , р е г іо н а л ь н а го  за м о вл ен н я
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб -  н е  
н ізн іш е  н іж  21 вересн я ;

5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 
формами здобуття освіти строки прийому заяв та документів, конкурсного 
відбору та зарахування на навчання здійснюеться у два періоди в такі строки:

Етапи вступноТ кампаніТ

Ступінь «магістр»

1-й період 
(Денна і заочна 

форми навчання)

2-й період 
(Денна і заочна 

форми навчання за 
кошти фізичних 

та/або юридичних 
осіб)

Реестрація вступників для складання 
магістерського тесту навчальноі 
компетентності

27 червня
- д о  18:00 18 липня

Реестрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів

01 серпня

Прийом заяв та документів від осіб, які 
вступаютъ на основі індивідуальноТ 
усноТ співбесіди замість магістерського 
тесту навчальноі компетентності

16 серпня -  23 серпня
з 17 жовтня 

до 18:00 годин 
14 листопада

Прийом заяв та документів від осіб, які 
вступаютъ на основі результатів 
магістерського тесту навчальноі 
компетентності, або тільки фахового 
іспиту в закладі освіти

16 серпня -  
до 18:00 годин 

15 вересня

з 17 жовтня 
до 18:00 годин 
14 листопада

Індивідуальні усні співбесіди замість 
магістерського тесту навчальноі 
компетентності

25 серпня -  31 серпня з 16 до 23 листопада

Основна сесія магістерського тесту 
навчальноі компетентності

з 10 серпня 
до 17 серпня

Додаткова сесія магістерського тесту 
навчальноі компетентності

з 07 вересня 
до 10 вересня

Спеціальна сесія магістерського тесту 
навчальноі компетентності
Строки проведения університетом 
фахових вступних випробувань

16 вересня-19вересня
з 16 до 23 листопада



Надання рекомендацій для зарахування 
за державним замовленням

не пізніше 
20 вересня

-

Надання рекомендацій для зарахування 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 
25 вересня

не пізніше 
24 листопада

Виконання вступниками вимог для 
зарахування за державним замовленням

до 18.00 години 
24 вересня

Виконання вступниками вимог для 
зарахування за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб (для формування 
першого наказу зарахування на контракт)

до 18.00 години 
28 вересня

до 12:00 
29 листопада

Терміни зарахування вступників
(наказ про зарахування за державним
замовленням)

25 вересня

Зарахування вступників за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 
28 вересня

не пізніше 
30 листопада

П ер ееед ен н я  н а  еа к а н т н і м іс ц я  держ авн ого , р е г іо н а л ь н а го  за м о вл ен н я
та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
здійснюеться н е  н ізн іш е  н іж  1 0  ж овт н я.

6. Порядок реестраціі вступників для складання національного 
мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальноі компетентності, іх 
організаціі та проведения визначаеться Міністерством освіти і науки Украіни.

Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються 
відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних 
предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання з украінськоі мови і літератури, здобутих на основі повноі 
загальноі середньоі освіти, затвердженоі наказом Міністерства освіти і науки 
Украіни від 26 червня 2018 року № 696 (частина «Украінська мова»), до 
програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історіі 
Украіни, здобутих на основі повноі загальноі середньоі освіти, затвердженоі 
наказом Міністерства освіти і науки Украіни від 26 червня 2018 року № 696 
(розділи 20-32: 1914 рік -  початок XXI століття), математики (відповідно до 
програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з 
математики, здобутих на основі повноі загальноі середньоі освіти, затвердженоі 
наказом Міністерства освіти і науки Украіни від 04 грудня 2019 року № 1513).

Тестові завдання магістерського тесту навчальноі компетентності 
укладаються відповідно до Програми тесту загальноі навчальноі 
компетентності, затвердженоі наказом Міністерства освіти і науки Украіни від 
11 лютого 2022 року № 158.

7. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та 
документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлено в 
пунктах 1-5 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами прийому. 
При цьому зарахування (переведения) на навчання за державним замовленням 
закінчуеться не пізніше ніж 01 листопада, крім випадків, передбачених



розділами XIII, XIV Порядку вступу та цими правилами. Зарахування за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб закінчуеться не пізніше ніж 30 листопада. 
Реестрація та робота електронних кабінетів вступників закінчуеться 31 жовтня.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 
відборі для здобуття вищоі' освіти у СумДПУ імені А.С. Макаренка

1. Вступники на навчання для здобуття вищоі освіти подаютъ заяви: 
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 
тільки у паперовій формі:
для реалізаціі права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі 

відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 -  2021 років чи 
оцінок національного мультипредметного тесту), відповідно до Порядку 
прийму;

для реалізаціі права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 
кошти відповідно до Порядку прийому та цих Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника в СДЕБО (прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 
відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників 
національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних 
учасників зовнішнього незалежного оцінювання, та у сертифікаті зовнішнього 
незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту; 
у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 
у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій і'х виготовлення;
у разі подання заяви після завершения строків роботи електронних 

кабінетів;
для реалізаціі права на нарахування додаткових балів, передбачених 

абзацом од и над пятим під пункту 1 пункту 9 розділу VII Порядку прийому;
у разі неможливості зарееструвати електронний кабінет або подати заяву 

в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальноі 
комісіі СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть 
подавати заяви в електронній формі з подалыним поданням документів, що 
підтверджують право на вступ за індивідуальною усною співбесідою, які мають 
бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Порядку прийому та цих 
Правил.

Для реалізаціі права на вступ за результатами індивідуальноі усноі 
співбесіди з конкурсних предметів у закладі вищоі освіти та/або квотою-1 (за 
умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням 
заяви в електронній формі особисто подае оригінал(и) документа(ів), що 
підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному 
відборі, до приймальноі комісіі одного із обраних закладів вищоі освіти.



Вступники можуть подати до п ’яти заяе на місця державного та 
регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, 
та до двадцати заяв на небюджетні конкурсні пропозиціи

2. Заява в електронній формі подаеться вступником шляхом заповнення 
електронноі форми в режимі онлайн та розглядаеться приймальною комісіею 
СумДПУ імені А. С. Макаренка у порядку, визначеному законодавством.

СумДПУ імені А. С. Макаренка створюе консультаційний центр при 
приймальній комісіі для надання допомоги вступникам під час подання заяв в 
електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру 
будь-якого закладу вищоі освіти з метою створення електронного кабінету, 
внесения заяв в електронній формі,

3. Заяву в паперовій формі вступник подае особисто до приймальноі 
комісіі СумДПУ імені А. С. Макаренка. Відомості кожноі заяви в паперовому 
вигляді рееструе уповноважена особа приймальноі комісіі в СДЕБО в день 
прийняття заяви.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 
спеціальності (предметноі спеціальності, спеціалізаціі, освітньоі програми 
(освітніх програм)) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиціі 
вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального 
замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб у разі неотримання рекомендаціі за ціею конкурсною 
пропозиціею за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 
регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 
вступноі кампаніі на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 
претендуютъ на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах 
вступноі кампаніі на місця державного або регіонального замовлення, у заявах 
зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 
вступноі кампаніі на місця державного або регіонального замовлення».

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повноі 
загальноі середньоі освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра, що претендуютъ на місця державного 
або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у 
кожній заяві зазначають іі пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 
1 (один) означае найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.



Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання 
вступники подаютъ окремі заяви.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто 
пред’являе оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчуе особу, передбаченого 
Законом Украіни «Про Сдиний державний демографічний реестр та документи, 
що підтверджують громадянство Украши, посвідчують особу чи и спеціальний 
статус»;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних -  військового 
квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників -  посвідчення про 
приписку до призовних дільниць);

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюеться вступ, якщо 
інформація про нього не зберігаеться в Сдиній державній електронній базі з 
питанъ освіти;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 
індивідуальною усною співбесідо, на участь у конкурсі за результатами 
індивідуальноі усноі співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повноі 
загальноі середньоі освіти, на участь у конкурсі за індивідуальною усною 
співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 
бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість 
магістерського тесту навчальноі компетентності або магістерського 
комплексного тесту.

Вступники, які проживаютъ на тимчасово окупованій територіі Украіни 
або переселилися з неі після 01 січня 2022 року, а також вступники, які 
проживаютъ на територіях, де органи державноі влади тимчасово не 
здійснюють своі повноваження, подаютъ документи з урахуванням 
особливостей, передбачених наказом №271.

Якщо з об’ективних причин документ про здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 
державного підприемства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання 
додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. До заяви, поданоі в паперовій формі, вступник додае:
копію документа (одного з документів), що посвідчуе особу, 

передбаченого Законом Украіни «Про Сдиний державний демографічний реестр 
та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи іі 
спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних -  
військового квитка або тимчасового посвідчення, а для призовників -  
посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюеться вступ, якщо 
інформація про нього не зберігаеться в Сдиній державній електронній базі з 
питанъ освіти;



чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Зараховані вступники подаютъ медичну довідку за формою та №086/о 

(див. додаток 10).
СумДПУ імені А. С. Макаренка у своіх Правилах прийому встановлюе 

перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це 
викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну 
пропозицію.

Для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі на основі 
повноі загальноі середньоі освіти, крім заяви на участь (в електронному або 
паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісіею закладу 
вищоі освіти), вступники подаютъ копію документа, що посвідчуе особу; 
фотокартку розміром 3 х 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі); 
довідку закладу освіти про завершения здобуття повноі загальноі середньоі 
освіти у разі відсутності інформаціі про здобутий документ про повну загальну 
середню освіту в СДЕБО, копію документа, що підтверджуе право вступника на 
участь в індивідуальній усній співбесіді. Подання вступниками інших 
документів для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі не е 
обов’язковим.

СумДПУ імені А. С. Макаренка може передбачити на веб-сайті (веб- 
сторінці) СумДПУ імені А. С. Макаренка електронну реестрацію на участь в 
індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі за умови подання 
вступником сканованих копій (фотокопій) документів.

Вступники, які проходятъ індивідуальні усні співбесіди, фахові іспити, 
творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу 
документа, що посвідчуе особу, оригіналу документа, що підтверджуе право 
вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді та екзаменаційного 
листка з фотокарткою.

Вступник подае інттті копи документів, якщо це викликано особливими 
умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиціі, установлені 
законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

У правилах прийому до аспірантури та докторантури 
СумДПУ імені А. С. Макаренка може встановити додатковий перелік 
документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань.

7. Копіі документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у 
конкурсі за результатами індивідуальноі усноі співбесіди та/або квотою-1, 
квотою-2 на основі повноі загальноі середньоі освіти, спеціальних умов для 
участі в конкурсі за результатами індивідуальноі усноі співбесіди під час 
вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), вступник подае 
особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Порядком 
прийму та цими правилами терміни. Не подані своечасно документа, що 
засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за 
співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальноі усноі



співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повноі загальноі середньоі 
освіти, унеможливлюють іх реалізацію.

8. Копіі документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, на переведения на вакантні місця державного (регіоналыюго) замовлення 
вступник подае особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Подані несвоечасно документа, що засвідчують підстави для отримання 
спеціальних умов на переведения на вакантні місця державного (регіональною) 
замовлення, розглядаються приймальною комісіею та відповідними
державними (регіональними) замовниками в межах наявного залишку 
бюджетних місць.

9. Усі копіі документів засвідчуе за оригіналами приймальна (відбіркова) 
комісія СумДПУ імені А. С. Макаренка. Копіі документа, що посвідчуе особу, 
військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. 
Копіі документів без пред’явления оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія здійснюе перевірку підстав для отримання 
спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на 
участь у конкурсі за результатами індивідуальноі усноі співбесіди та/або 
квотою-1, квотою-2 на основі повноі загальноі середньоі освіти, спеціальних 
умов для участі в конкурсі за результатами індивідуальноі усноі співбесіди під 
час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та спеціальних умов для 
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повноі загальноі середньоі 
освіти, ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на переведения на вакантні місця 
державного замовлення.

11. Приймальна комісія розглядае заяви та документи вступників і 
приймае рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 
навчання до СумДПУ імені А. С. Макаренка протягом трьох робочих днів з 
дата реестраціі заяви в СДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершения 
прийому документів, у випадку складання вступних випробувань -  не пізніше 
наступного дня після завершения вступних випробувань.

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 
ліцензіею і сертифікатом про акредитацію відповідноі освітньоі програми 
(спеціальности), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у 
конкурсі за результатами індивідуальноі усноі співбесіди, зарахування за 
індивідуальною усною співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 
фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистам підписом під 
час подання заяви.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 
(спеціальностію факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 
Закону Украіни «Про винту освіту» фіксуеться в письмовому повідомленні



щодо поінформованості про відсутність акредитацй та підтверджуеться його 
особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

Вступник мае право до дати закінчення подання електронних заяв 
скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 
зареестровану та допущену до конкурсу у закладах вищоі освіти, без права 
подання ново! заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареестрована в СДЕБО, може бути скасована закладом 
вищоі освіти на підставі рішення приймальноі комісіі до дати закінчення 
прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови 
допущения технічноі помилки під час внесения відповідних даних до СДЕБО, 
що підтверджуеться актом про допущену технічну помилку, який сформовано і 
роздруковано з СДЕБО. Скасована заява вважаеться неподаною, а факт такого 
подання анулюеться в СДЕБО. Заклад вищоі освіти засобами мобільного або 
електронного зв’язку повідомляе вступникові про скасування заяви в день іі 
скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою 
пріоритетністю.

Електронна заява, зареестрована в СДЕБО, може бути скасована 
Технічним адміністратором СДЕБО на підставі офіційного рішення 
Розпорядника СДЕБО не пізніше як за день до закінчення подання електронних 
заяв за умови виявлення технічноі помилки під час внесения відповідних даних 
до СДЕБО. Скасована заява вважаеться непо даною, а факт такого подання 
анулюеться в СДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного 
зв’язку повідомляе вступникові про скасування заяви в день іі скасування, після 
чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

13. Під час прийняття на навчання осіб, які подаютъ документ про 
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі -  Документ), обов’язковою е 
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 
здійснюеться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки Украіни від 
05 травня 2015 року № 504 «Деякі питания визнання в Украіні іноземних 
документів про освіту», зареестрованого в Міністерстві юстиціі Украіни 
27 травня 2015 року за № 614/27059.

14. Документа про винту духовну освіту приймаються в разі іі здобуття 
особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне 
визнання документа про винту духовну освіту отриманого особою відповідно до 
Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові 
ступені та вчені звания, виданих закладами вищоі духовноі освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украіни від 19 серпня 2015 року 
№ 652, або рішення вченоі ради СумДПУ імен А. С. Макаренка щодо визнання 
відповідного документа про винту духовну освіту.

15. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть 
прийматися як документа про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів



Украіни від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документа про винту освіту (наукові 
ступені)», так і документа про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів Украіни 
від 22 липня 2015 року № 645 «Про документа про професійну (професійно- 
технічну) освіту державного зразка і додатки до них».



ДОДАТКИ 
до Правил прийому



Додаток 1
до Правил прийому на навчання
для здобуття виіцоі освіти
СумДПУ імені А. С. Макаренка в 2022 році

Перелік освітніх ступенів, спеціальностей, освітньо-професійних програм, конкурсних пропозицій та ліцензійні обсяги, наявність акредитаціі* за
якими оголошусться прийом на навчання до 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
Бакалавр

Код Спеціальність Освітньо-професійна програма Конкурсна пропозиція Ліцензовані обсяги
Назва Денна Заочна

Акреди
тація

Навчально-науковий інститут фізичноі' куль тури

014 Середня освіта (Фізична 
культура)

Середня освіта (Фізична 
культура). Спортивно-масова 
робота

Середня освіта (Фізична культура). 
Спортивно-масова робота. Захист Украіни 100 40 +



Середня освіта (Фізична культура). 
Захист Украіни

016 Спеціальна освіта 
(Логопедія) Спеціальна освіта (Логопедія) Спеціальна освіта (Логопедія) 50 25 +

017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 70 30 +

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія 60 +

229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я Громадське здоров’я 50 -

242 Туризм Туризм Туризм 60 30 +



Магістр
Код Спеціальність Освітньо-професійна програма Конкурсна пропозиція Ліцензовані обсяги Акреди

таціяНазва Денна Заочна

Навчально-науковий інститут фізичноі' куль тури
014 Середня освіта (Фізична 

культура)
Середня освіта (Фізична 
культура) Середня освіта (Фізична культура) 60 40 +

016 Спеціальна освіта 
(Логопедія) Спеціальна освіта (Логопедія) Спеціальна освіта (Логопедія) 20 30 +

017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 25 35 +

227 Фізична терапія, 
ерготерапія Фізична терапія Фізична терапія, ерготерапія 25 35 +

242 Туризм Туризмознавство Туризмознавство 10 10 +



Додаток 2
до Правил прийому на навчання
для здобуття вищоі освіти
СумДПУ імені А. С. Макаренка в 2022 році

Перелік спеціальностей та конкурсних показників для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня фахового молодшого бакалавра, 

__________________________________________ молодшого бакалавра_______________________________________
Сііопілнсні спеціальності в межах спеціальності та 
галѵзі знань / інші спеціальності ОКР молодшого 

спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра, фахового 
молодшого бакалавра

Спеціальність Конкурсні показники Вагові
коефіціенти

Термін
навчання Д

ен
на

За
оч

на

I курс зі скороченим/нормативним терміном навчання
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ФІЗИЧНОІ КУЛЬТУРИ

В
ід

кр
ит

а

01 Освіта/Педагогіка 
5.01020101 фізичне виховання 

014 Середня освіта (Фізична культура) 
5.01020201 спорт 

017 Фізична культура і спорт 
На основі МС, МБ, ФМБ

014 Середня освіта 
(Фізична культура)

1. НМТ/ЗНО Украінська мова 0.5

1р. 10 м. + +

2. НМТ/ЗНО Математика 0.5

3. Мотиваційний лист

Н
еб

ю
дж

ет
на

1. НМТ/ЗНО Украінська мова 0.5

2. НМТ Історія Украіни, Математика / 
ЗНО -  Історія Украіни, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика, 
Іноземна мова

0.5

3. Мотиваційний лист

Н
еб

ю
дж

ет
на

5.01020201 спорт 
017 Фізична культура і спорт 

На основі МС, МБ
017 Фізична культура і спорт

1. НМТ/ЗНО Украінська мова 0.5

1р. 10 м. + +

2. НМТ Історія Украіни, Математика / 
ЗНО -  Історія Украіни, Біологія,
Г еографія, Хімія, Фізика, Математика, 
Іноземна мова

0.5

3. Мотиваційний лист



01 Освіта/Педагогіка 
22 Охорона здоров’я 
На основі МБ, МС

016 Спеціальна освіта 
(Логопедія)

1. НМТ/ЗНО Украінська мова 0.5

2. НМТ/ЗНО Математика 0.5

3. Мотиваційний лист

1. НМТ/ЗНО Украінська мова 0.5

2. НМТ Історія Украіни, Математика / 
ЗНО -  Історія Украіни, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика, 
Іноземна мова

0.5

3. Мотиваційний лист



II курс з нормативним терміном навчання
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ФІЗИЧНОІ КУЛЬТУРИ

аЗ 1. НМТ/ЗНО Украі'нська мова 0.5

Н
еб

ю
дж

ет
н

Інші спеціальності 
На основі МС, МБ, ФМБ

014 Середня освіта 
(Фізична культура)

2. НМТ Історія Украі'ни, Математика / 
ЗНО -  Історія Украі'ни, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика, 
Іноземна мова

0.5 2р. 10 м. + +

3. Мотиваційний лист

ОЗ 1. НМТ/ЗНО Украі'нська мова 0.5
Н<D*«2юкК

Інші спеціальності 
На основі МС, МБ, ФМБ 017 Фізична культура і спорт

2. НМТ Історія Украі'ни, Математика / 
ЗНО -  Історія Украі'ни, Біологія,
Г еографія, Хімія, Фізика, Математика, 
Іноземна мова

0.5 2р. 10 м. + +

3. Мотиваційний лист



Н
еб

ю
дж

ет
на

Інші спеціальності 
На основі МС, МБ, ФМБ

016 Спеціальна освіта 
(Логопедія)

85

1. НМТ/ЗНО Украінська мова 0.5

2. НМТ Історія Украіни, Математика / 
ЗНО -  Історія Украіни, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика, 
Іноземна мова

0.5

3. Мотиваційний лист



Ill курс з нормативним терміном навчання
Н А В Ч А Л Ь Н О -Н А У К О В И Й  Ш С Т И Т У Т  Ф ІЗ И Ч Н О І К У Л Ь Т У Р И

1. НМТ/ЗНО Украінська мова 0.5

Н
еб

ю
дж

ет
нг

Інші спеціальності 
На основі МС, МБ, ФМБ

014 Середня освіта 
(Фізична культура)

2. НМТ Історія Украіни, Математика / 
ЗНО -  Історія Украіни, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика, 
Іноземна мова

0.5 1р. 10 м. + +

3. Мотиваційний лист

аЗ
1. НМТ/ЗНО Украінська мова 0.5

Н
еб

ю
дж

ет
н

5.01020201 спорт 
017 Фізична культура і спорт 

На основі МС, МБ

017 Фізична культура і 
спорт

2. НМТ Історія Украіни, Математика / 
ЗНО -  Історія Украіни, Біологія,
Г еографія, Хімія, Фізика, Математика, 
Іноземна мова

0.5 1р. 10 м. + +

3. Мотиваційний лист



Н
еб

ю
дж

ет
на

01 Освіта/Педагогіка 
22 Охорона здоров’я 
На основі МС, МБ

016 Спеціальна освіта 
(Логопедія)

1. НМТ/ЗНО Украінська мова 0.5

2. НМТ Історія Украіни, Математика / 
ЗНО -  Історія Украіни, Біологія,
Географія, Хімія, Фізика, Математика, 
Іноземна мова

0.5

3. Мотиваційний лист



Додаток 3

до Правил прийому на навчання
для здобуття вищоі освіти
СумДПУ імені А. С. Макаренка в 2022 році

Перелік спеціальностей та конкурсних показників для здобуття ступеня магістра 
на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищоі' освіти 

Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка

Спеціальності /Освітні програми

КОНКУРСНІ ПОКАЗНИКИ Вагові
коефіціснти

на основі
ступеня бакалавра

на основі ОКР
спеціаліста / ступеня магістра



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ФІЗИЧНОІ КУЛЬТУРИ
Середня освіта (Фізична культура) бюджет 1. Мотиваційний лист

014 01111 Середня освіта (Фізична 2. Фаховий іспит (Теорія і методика фізичного виховання) (Усно) 1.0
культура) контракт 1. Мотиваційний лист



016
Спеціальна освіта (Логопедія) 
01111 Спеціальна освіта 
(Логопедія)

бюджет 1. Мотиваційний лист
2. Фаховий іспит (Логопедія) (Усно) 1.0

контракт 1. Мотиваційний лист

017 Фізична культура і спорт 
01111 Фізична культура і спорт

бюджет 1. Мотиваційний лист
2. Фаховий іспит (Теорія і методика спортивного тренування) (Усно) 1.0

контракт 1. Мотиваційний лист

227 Фізична терапія, ерготерапія 
01111 Фізична терапія

бюджет 1. Мотиваційний лист
2. Фаховий іспит (Фізична терапія) (Усно) 1.0

контракт 1. Мотиваційний лист

242 Туризм
01111 Туризмознавство

бюджет 1. Мотиваційний лист
2. Фаховий іспит (Організація туризму) (Усно) 1.0

контракт 1. Мотиваційний лист



Додаток 4
до Правил прийому на навчання
для здобуття вищоі освіти у
СумДПУ імені А. С. Макаренка в 2022 році

Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
основі повноі' загальноі' середньоі' освіти

_______________ у Сумському державному педагогічному університеті імені. А.С. Макаренка у 2022 році______________
Код Назва Бюджет Контракт

спеціальності Перелік конкурсних показників В ага
предм етів

сертификату Перелік конкурсних показників
зно/нмт



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ФІЗИЧНОІ КУЛЬТУРИ

1. НМТ / ЗНО Украінська мова 0.4

014 Середня освіта 2. НМТ / ЗНО Математика 0.3 Мотиваційний лист(Фізична культура) 3. НМТ / ЗНО Історія Украіни 0.3
4. Мотиваційний лист
1. НМТ / ЗНО Украінська мова 0.4

016 Спеціальна освіта (Логопедія) 2. НМТ / ЗНО Математика 0.3 Мотиваційний лист3. НМТ / ЗНО Історія Украіни 0.3
4. Мотиваційний лист

017 Фізична культура і спорт
1. Творчий конкурс

1.0
1. Творчий конкурс

2. Мотиваційний лист 2. Мотиваційний лист

1. НМТ / ЗНО Украінська мова 0.35 1. НМТ / ЗНО Украінська мова

227 Фізична терапія, ерготерапія 2. НМТ / ЗНО Математика 0.4 2. НМТ / ЗНО Математика
3. НМТ / ЗНО Історія Украіни 0.25 3. НМТ / ЗНО Історія Украіни
4. Мотиваційний лист 4. Мотиваційний лист
1. НМТ / ЗНО Украінська мова 0.35 1. НМТ / ЗНО Украінська мова

229 Громадське здоров’я
2. НМТ / ЗНО Математика 0.4 2. НМТ / ЗНО Математика
3. НМТ / ЗНО Історія Украіни 0.25 3. НМТ / ЗНО Історія Украіни
4. Мотиваційний лист 4. Мотиваційний лист
1. НМТ / ЗНО Украінська мова 0.4 1. НМТ / ЗНО Украінська мова
2. НМТ / ЗНО Математика 0.3 2. НМТ / ЗНО Математика

242 Туризм 3. НМТ / ЗНО Історія Украіни 0.3 3. НМТ / ЗНО Історія Украіни

4. Мотиваційний лист 4. Мотиваційний лист



Додаток 6
до Правил прийому на навчання
для здобуття вищоі освіти
СумДПУ імені А. С. Макаренка в 2022 році

Вимоги до мотиваційного листа вступника до Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2022 році

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Мотиваційний лист вступника до Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (далі -  Мотиваційний лист, 
далі -  Університет) -  це документ, що складаеться і подаеться вступником до 
Університету. У мотиваційному листі пояснюються причини, через які 
вступник вважае себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню 
програму (спеціальність). Це можливістъ представити себе як вмотивовану, 
яскраву та здібну особистістъ.

1.2. Для вступника підготовка до написания Мотиваційного листа 
вимагае детального вивчення загального академічного середовища 
Університету та різних освітніх програм. Вступник отримуе додаткову 
можливість обміркувати та аргументувати свое рішення, утвердитись у своему 
переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.

1.3. Відповідно до пункту 8 розділу VII «Конкурсний відбір, його 
організація та проведения» Правил прийому на навчання для здобуття вищоі 
освіти в Сумському державному педагогічному університеті імені 
А.С.Макаренка у 2022 році для вступу за першим рівнем вищоі освіти 
(бакалавр) на основі повноі загальноі середньоі освіти, на основі освітнього 
рівня молодшого спеціаліста, а також за другим рівнем вищоі освіти (магістр) 
відповідно до обраноі освітньоі программ (спеціальності) подаеться 
Мотиваційний лист.

1.4. Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що 
ставляться до ділових листів:

-  зміст повинен бути зрозумілим і лаконічним (тільки важливі деталі, 
факти, цифри). Короткий виклад думок -  заощадить час;

-  чітка структура спрощуе прочитання листа, а заздалегідь складений 
план дозволить конкретизувати мотивацію до вступу. Бажано розбивати текст 
на абзаци, кожний з яких мае містити певні аргументи щодо вступу до 
Університету;

-  у листі важливо дотримуватися ділового етикету, розважливості у 
викладі думок;

-  мовна грамотність.
1.5. Мотиваційний лист виконуеться у текстовому редакторі Microsoft 

Word (розширення .rtf, .doc або .docx), шрифт -  Times New Roman;
формат сторінки -  A4; 
кегль шрифту -  14; 
інтервал між рядками -  1,5;



абзацний відступ -  1 см;
вирівнювання тексту -  по ширину усі поля по 2 см.

1.6. Вступник мае можливість надрукувати або власноруч написати 
Мотиваційний лист.

1.7. Обсяг Мотиваційного листа складае 1-2 сторінки.

II. ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
Мотиваційний лист повинен містити такі складові частини: реквізити 

адресата, звертання, вступ, основну частину, висновки.
Реквізити адресата -  частина листа, де містяться відомості про адресата 

(назва Університету, прізвище та ініціали особи, якій адресуеться лист) та 
адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденціі та електронна 
адреса, номер телефону), що розташовуються у правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання е важливою складовою Мотиваційного листа. 
Звертання надае листу офіційного характеру та привертае увагу адресата 
(наприклад: «Шановний Юрію Олеговичу»), Звертання виділяеться
напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюеться по центру.

Через один рядок після звертання розміщуеться вступ, що е пертттим 
абзацом листа. У цьому абзаці викладаеться мета і причина написания 
Мотиваційного листа: з’ясовано, чому вступник зацікавлений саме в цьому 
Університеті, саме в цій освітній програмі і як навчання в Університеті 
сприятиме його професійному розвитку і зростанню, побудові майбутньоі 
кар’ери.

Основна частина повинна містити опис навчальних та особистих 
досягнень, що будутъ корисними для навчання за фахом, які розкривають 
мотивацію та сприятимуть зарахуванню на навчання, зокрема:

- наведено унікальні риси, здібності чи властивості, соціальні навички, 
громадська робота, участь у проектах і майстер-класах, володіння мовами, 
спортивні досягнення чи захоплення;

- визначено мотиваційну сферу щодо майбутньоі професіі, наявні 
роздуми щодо здатності до самореалізаціі у професіі, бачення себе у 
перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця, інформація про 
практичний досвід чи роботу в межах обраноі спеціальності;

- наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або 
подію з історіі чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання 
спеціальності; виявлено здатність до інтерпретаціі ідей, позицій, фактів, реалій, 
ситуацій, здатність до особистісно значущих висновків;

- роздуми, в яких вступник розкривае власний досвід взаемодіі із 
соціальним оточенням; наявна зоріентованість на перспективи розвитку за 
спеціальність/освітньою програмою.

Заключна частина мае завершуватися маленьким підсумком на два-три 
речения, які підтверджують готовність вступника навчатися, і вказують на 
упевненість у правильному виборі освітньоі програми/спеціальності.

Висновки органічно пов’язані з аргументами і прикладами.



Додаток 9
до Правил прийому на навчання
для здобуття вигцоі освіти
СумДПУ імені А. С. Макаренка в 2022 році

ПРАВИЛА
прийому на навчання до Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка осіб, які проживаютъ на тимчасово 
окупованій територіі автономноі' республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованій територіі окремих районів Донецькоі' та Луганськоі' 
областей, територіі населених пунктів на лініі зіткнення

I. Загальні положения
1. Ці Правила, розроблені відповідно до абзацу п'ятого частини четвертей 

статті 44 Закону Украіни «Про вищу освіту», до Порядку прийому на навчання 
для здобуття вищоі освіти в 2022 році (надалі -  Порядок прийому), 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки Украіни від 27 квітня 
2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 
Украіни від 02 травня 2022 року № 400), зареестрованих у Міністерстві юстиціі 
Украіни 03 травня 2022 року № 487/37823, наказу Міністерства освіти і науки 
Украіни від 01 березня 2021 року № 271 «Про затвердження порядку прийому 
для здобуття вищоі освіти осіб, які проживаютъ на тимчасово окупованій 
територіі автономноі республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 
окупованій територіі окремих районів Донецькоі та Луганськоі областей, 
територіі населених пунктів на лініі зіткнення», зареестрованого в Міністерстві 
юстиціі Украіни 15 квітня 2021 року за № 505/36127, визначають особливі 
умови прийому для здобуття вищоі освіти у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка особами, які проживаютъ на 
тимчасово окупованій територіі Автономноі Республіки Крим та міста 
Севастополя, тимчасово окупованій територіі окремих районів Донецькоі та 
Луганськоі областей, територіі населених пунктів на лініі зіткнення.

Ці Правила поширюеться також на осіб, які переселилися з тимчасово 
окупованоі територіі Автономноі Республіки Крим та міста Севастополя, 
тимчасово окупованоі територіі окремих районів Донецькоі та Луганськоі 
областей після 01 січня у рік вступу.

2. Ці Правила визначають особливі умови прийому для здобуття вищоі 
освіти таких категорій осіб (далі -  Заявників) які:

після 20 лютого 2014 року завершили здобуття повноі загальноі середньоі 
освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій територіі Автономноі 
Республіки Крим та міста Севастополя;

після 14 квітня 2014 року завершили здобуття повноі загальноі середньоі 
освіти на тимчасово окупованій територіі окремих районів Донецькоі та 
Луганськоі областей;



проживаютъ на тимчасово окупованих територіях Украіни або територіі 
населених пунктів на лініі' зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, 
на територіі яких органи державноі влади тимчасово не здійснюють своі 
повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лініі 
зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів Украіни від 
07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакціі розпорядження Кабінету Міністрів 
Украіни від 07 листопада 2018 року № 79-р) (далі -  тимчасово окуповані 
територіі Украіни), і отримали документ про повну загальну середню освіту в 
інших адміністративно-територіальних одиницях Украіни за екстернатною або 
дистанційною формою здобуття освіти;

У цих правилах термін «тимчасово окупована територія Украіни 
Автономно!' Республіки Крим та м. Севастополя» вживаеться в значенні, 
наведеному в Законі Украіни «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій територіі Украіни», термін 
«тимчасово окупована територія окремих районів Донецькоі та Луганськоі 
областей» вживаеться в значенні, наведеному в Законі Украіни «Про 
особливості державноі політики із забезпечення державного суверенітету 
Украіни на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях».

3. Ці Правила визначають особливі умови прийому для здобуття виттюі 
освіти таких категорій заявників:

громадяни Украіни, які проживаютъ на тимчасово окупованих територіях 
Украіни або на територіі населених пунктів на лініі зіткнення та здобувають 
освіту на відповідному рівні вперше;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживаютъ в Украіні, 
особи, яким надано статус біженця в Украіні, особи, які потребуютъ 
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 
закордонного украінця, які перебувають в Украіні на законних підставах та 
проживаютъ на тимчасово окупованих територіях Украіни або на територіі 
населених пунктів на лініі зіткнення.

4. Заявники мають право на прийом до СумДПУ імені А. С. Макаренка 
для здобуття вищоі освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених 
квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання (за вибором заявника).

5. Документа про освіту (освітні документа), видані на тимчасово 
окупованій територіі Автономно!' Республіки Крим, міста Севастополя та 
окремих районів Донецькоі та Луганськоі областей, не визнаються.

II. Прийом для здобуття вищоі* освіти за освітнім ступенем бакалавра 
на основі повноі* загальноі* середньоі* освіти

1. Заявник мае право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
на основі повноі загальноі середньоі освіти.

2. Заявник мае право вступати для здобуття вищоі освіти на місця, що



фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти 
фізичних та юридичних осіб.

3. Заявники можуть подавати до 5 заяв через освітні центри «Крим- 
Украіна», «Донбас-Украша» СумДПУ імені А. С. Макаренка, у тому числі, в 
електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання) з наступним поданням документів, що підтверджують право на 
вступ за квотою.

4. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи: 
заява;
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 або 

результата НМТ 2022 року (за бажанням);
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеноі особи (за наявності); 
документ, що посвідчуе особу, а за його відсутності -  свідоцтво про 

народження.
У разі відсутності в документі, що посвідчуе особу, відмітки про 

реестрацію місця проживания на тимчасово окупованих територіях Украіни, 
підтвердження факту проживания може здійснюватися на підставі відомостей, 
зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомоі статті 4 
Закону Украіни «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживания 
та/або довідки про реестрацію місця проживания батьків (одного з батьків), в 
яких зазначено місце проживания на відповідних територіях; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4  см; 
документ про освіту державного зразка та додаток до нього; 
довідку про успішне проходження річного оцінювання та державно!' 

підсумковоі атестаціі уповноваженого закладу загальноі середньоі освіти в рік 
вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до 
нього), яка е підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання.

Для допуску до творчого конкурсу на спеціальність 017 «Фізична 
культура і спорт» вступники до визначеного терміну мають пройти медичний 
огляд та надати до приймальноі комісіі медичну довідку форми 086-1 
(додаток 10)

5. Заявник, який не проходить у освітніх центрах «Крим-Украіна», 
«Донбас-Украіна» СумДПУ імені А. С. Макаренка річне оцінювання та 
державну підсумкову атестацію, подае до СумДПУ імені А. С. Макаренка 
документ про повну загальну середню освіту державного зразка, складае 
вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому (перелік 
конкурсних предметів та іх вагові коефіціенти зазначено у Додатку 4).



III. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання

Етапи вступноТ кампаніТ Дейна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання за

державним або 
регіональним 
замовленням

Строки реестраціТ для участі у творчих 
конкурсах на місця державного та регіонального 
замовлення

з 23 червня 
по 6 липня

з 23 червня 
по 6 липня

Реестрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 01 липня 01 липня

Початок прийому заяв та документів 29 липня 29 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 
які вступаютъ на основі індивідуальноТ усноТ 
співбесіди, творчих конкурсів

о 18:00 годині 
8 серпня

о 18:00 годині 
8 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 
які вступаютъ за результатами національного 
мультипредметного теста, а також творчих 
конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня;

о 18:00 годині 
23 серпня

о 18:00 годині 
23 серпня

Строки проведения творчих конкурсів,

з 01 по 18 липня 
з 9 по 16 серпня 
додаткові сесіі 

творчих конкурсів 
для вступників за 
кошти фізичних 

та/або юридичних 
осіб

з 01 по 18 липня

Строки проведения індивідуальних усних 
співбесід з 9 по 16 серпня з 9 по 16 серпня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за результатами позитивноі 
оцінки індивідуальноі усноі співбесіди з
повідомленням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або місцевого бюджету

не пізніше 
12:00 години 

17 серпня

не пізніше 
12:00 години 

17 серпня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за квотою-2 (основний етап), з 
повідомленням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або регіонального бюджету

не пізніше 
12:00 години 

17 серпня

не пізніше 
12:00 години 

17 серпня



Оприлюднення рейтингового списку вступників, 
які вступаютъ на основі НМТ, ЗНО, творчих 
конкурсів, що не проходили індивідуальну усну 
співбесіду (у тому числі за квотою-1), надання 
рекомендацій до зарахування та оприлюднення 
списку рекомендованих з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права здобувати 
вищу освіту за кошти державного або місцевого 
бюджету

не пізніше 
29 серпня

не пізніше 
29 серпня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за квотою-2 (завершальний етап), 
з повідомленням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за кошти 
державного або регіонального бюджету

не пізніше 
12:00 години 
29 вересня

не пізніше 
12:00 години 
29 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих для 
вступників, які вступаютъ на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 18.00 
2 вересня -

Виконання вступниками, що проходили 
індивідуальну усну співбесіду вимог до 
зарахування на місця за державним замовленням, 
а також подання письмовоі заяви про 
виключення заяв на інші місця державного 
замовлення

до 10:00 години 
20 серпня

до 10:00 години 
20 серпня

Виконання вступниками, що рекомендовані до 
зарахування за квотою-2 (основний етап),
вимог до зарахування на місця за державним 
замовленням, а також подання письмовоі заяви 
про виключення заяв на інші місця державного 
замовлення

до 10:00 години 
20 серпня

до 10:00 години 
20 серпня

Виконання вступниками, які вступають на основі 
НМТ, ЗНО, творчих конкурсів, що не проходили 
індивідуальну усну співбесіду (у тому числі за 
квотою-1), вимог до зарахування на місця за 
державним або регіональним замовленням

до 18:00 години 
02 вересня

до 18:00 години 
02 вересня

Виконання вимог вступниками, які вступають на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
(для формування першого наказу на зарахування)

до 18:00 години 
14 вересня -

Виконання вступниками, що рекомендовані до 
зарахування за квотою-2 (завершальний етап),
вимог до зарахування на місця за державним 
замовленням

до 10:00 години 
30 вересня

до 10:00 години 
30 вересня

Терміни зарахування вступників, що проходили 
індивідуальну усну співбесіду за державним 
замовленням, а також виключення заяв 
зарахованих осіб на інші місця державного 
замовлення впродовж 22 серпня.

не пізніше 15:00 
22 серпня

не пізніше 15:00 
22 серпня



Терміни зарахування вступників, що 
рекомендовані до зарахування за квотою-2 
(основний етап), за Державины замовленням, а 
також виключення заяв зарахованих осіб на інші 
місця державного замовлення впродовж  
22 серпня.

не пізніше 15:00 
22 серпня

не пізніше 15:00 
22 серпня

Терміни зарахування вступників

за Державины 
замовленням- 
05 вересня;

за кошти фізичних та 
юридичних осіб не 
пізніше 30 вересня 
(перший наказ на 
зарахування 
15 вересня)

05 серпня

Терміни зарахування (переведения) вступників, 
що рекомендовані до зарахування за квотою-2 
(завершал ьний етап), за Державины 
замовленням.

не пізніше 15:00 
30 вересня

не пізніше 15:00 
30 вересня

Вимоги до мотиваційних листів представлені у додатку 6
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано 

установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за 
відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передуе дню 
завершения прийому заяв.

IV. Конкурсний відбір, його організація та проведения
1. Конкурсний бал Заявника, котрий вступае на підставі довідки з 

державноі підсумковоі атестаціі (виданоі уповноваженим загальноосвітнім 
закладом), визначаеться п. 7 розділу VII Правил прийому 
СумДПУ імені А. С. Макаренка (перелік конкурсних предметів та і'х вагові 
коефіціенти зазначено у Додатку 4).

Оцінки річного оцінювання з украі'нськоі мови та історіі Украі'ни можуть 
використовуватись як оцінки вступних випробувань.

2. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведения 
творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий 
конкурс.

3. Конкурсний бал Заявника, котрий вступае на основі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання та/або вступних іспитів визначаеться п. 7 
розділу VII Правил прийому СумДПУ імені А. С. Макаренка (перелік 
конкурсних предметів та і'х вагові коефіціенти зазначено у Додатку 4).

4. Зарахування Заявників на основі ПЗСО на місця державного 
замовлення відбуваеться в межах установлених квот (квота-2) за конкурсом 
відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Правилами 
прийому.

5. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 
наказах про зарахування прізвища заявників шифруютъ, а саме кожному



заявникові присвоюеться цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ 
відповідае коду закладу освіти в Сдиній державній електронній базі з питанъ 
освіти; ДДДДДДД -  коду фізичноі особи -  вступника в Сдиній державній 
електронній базі з питанъ освіти.

6. Після прийняття приймальною комісіею рішення про рекомендування 
до зарахування заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 
державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, 
передбачені цими Правилами прийому.

Оригінали документів (крім сертифікатів ЗНО), які передбачені 
Правилами прийому (у тому числі оригінал документу державного зразка про 
здобуту ПЗСО) обов’язково маютъ бути поданий до приймальноі комісіі 
СумДПУ імені А. С. Макаренка впродовж трьох місяців після початку 
навчання. У разі неподання зазначених документів у встановлений строк наказ 
про зарахування скасовуеться в частині зарахування такого Заявника (Заявник 
відраховуеться з СумДПУ імені А. С. Макаренка).



Код форми за ЗКУД
Код закладу___за ЗКПО

Міністерство охорони здоров’я Украіни 
Найменування закладу

М Е Д И Ч Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц І Я
Ф О Р М 0 8 6 / о

А №
З а т в е р д ж е н а  н а к а з о м  М О З  У к р а і ' н и
I 2 I 7. I 1 I 2. I 9 I 9 I р. I № I 3 I 0 | 2 |

МЕДИЧНА ДОВІДКА
(лікарський професійно-консультативний висновок)

заповнюсться на абітуріентів, які поступаютъ у вищі учбові заклади, технікуми, середні спеціальні 
учбові заклади, професійно-технічні, технічні училища; на підлітків, які поступаютъ на роботу

від р-

1. Видана
(найменування і адреса закладу, що видав довідку)

2. Найменування учбового закладу, роботи, куди подасться довідка

3. Прізвище, ім’я, по батькові

4. Стать ч.- 1 ж.- 2

6. Адреса місця проживання

5. Дата народження (число, місяць, рік)

7. Перенесені захворювання
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стор. 2 ф. №  086/0
8. Об’ективні дані і стан здоров’я на момент обстеження: 

терапевт______________________________________

хірург________
невропатолог__
окуліст_______
отоларинголог_
інші спеціалісти

9. Дані рентгенівського (флюорографічного) обстеження

10. Дані лабораторних досліджень

11. Запобігаючі щеплення (вказати дату)__________

12. Лікарський висновок про професійну придатність

Підпис особи, яка заповнила довідку__________________________________________________
Підпис головного лікаря лікувально-профілактичного зак ладу________________________________________________________

Місце печатки ПРИМІТКА: висновок про професійну придатність видасться згідно з переліком методичних вказівок по
медичному відбору осіб, які поступають у вищі учбові заклади і середні спеціальні учбові заклади
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