
Інженерно-технологічний факультет веде підготовку студентів заочної 

форми навчання за ступенями вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» із 

наступних спеціальностей: 

– 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 

– 208 «Агроінженерія»; 

– 275 «Транспортні технології» 

З метою соціального захисту місцевого населення, відповідно до 

«Положення про профорієнтаційно – інформаційні відділення заочної освіти» 

організовано такі відділення у Сумській області при коледжах СНАУ 

(Охтирському, Роменському, Глухівському). Там проводяться консультації та 

ведеться профорієнтаційна робота з абітурієнтами заочної форми навчання, 

проводиться методичне та інформаційне забезпечення студентів-заочників, 

які закріплені за цими відділеннями. 

Інженерно-технологічний факультет готовий до співпраці з 

навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації через мережу профорієнтаційно-

інформаційних відділень шляхом введення дистанційної форми навчання. 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОГОЛОШУЄ 

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 

на заочну форму навчання на 2022 – 2023 навчальний рік 

Прийом до Сумського національного аграрного університету 

здійснюється вiдповiдно до отриманої державної лiцензiї за акредитованим 

спеціальностями: 

– 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 

– 208 «Агроінженерія»; 

– 275 «Транспортні технології» 

Правила прийому на навчання заочної форми: 

1. Вступники створюють особистий електронний кабінет (аудиторія 162г). 

СВО «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти та 

диплома «молодший спеціаліст»: 

1.1  для створення необхідні документи державного зразка про повну 

загальну середню освіту (диплом «молодшого спеціаліста», диплом 

«бакалавра»), оригінал та його копіі, 4 фотокартки розмiром 3х4; копію 



документу що посвідчують особу (паспорт); копію ідентифікаційного 

коду; копію свідоцтва про одруження(при необхідності);  сертифікат 

Українського центру оцінювання якості за 2019,2020,2021 роки або 

сертифікат НМТ тестування за 2022 рік (окрім вступу на комерційну 

основу на 1 курс на основі ПЗСО). Створення кабінету з 01.07.2022 року. 

СВО «Магістр» на основі диплома «бакалавр»: 

1.2 для створення необхідні документи державного зразка диплом 

«бакалавра», оригінал диплома та додатка та його копіі; 4 фотокартки 

розмiром 3х4; копію документу що посвідчують особу (паспорт); копію 

ідентифікаційного коду; копію свідоцтва про одруження (при 

необхідності). Створення кабінету з 01.08.2022 року. 

2. Подача заяви з особистого кабінену вступника у відповідні строки: 

СВО «Бакалавр» з 29.07.2022 по 23.08.2022 року. 

СВО «Магістр» з 16.08.2022 по 15.09.2022 року 

При подачі заяви прикріплюється мотиваційний лист. 

3. Для вступу на СВО «Магістр»  на державну форму фінансування 

проводиться Фаховий іспит відповідно до графіку здачі. 

4.          При наявності пільги: 

4.1. документи, що дають право на пiльги, вступник подає особисто в 

строки, визначено для подання документiв (подача пільгових докуументів 

до 08.08.2022 року). 

4.2. звільняються від подання сертифікатів УЦОЯО або сертифікат НМТ 

тестування за 2022 рік   особи, які мають посвідчення УБД. 

4.3 особи зареєстровані в місцевості, які віднесені до зони бойових дій 

подають до приймальної комісії Прописку довідку 13 та мають право 

вступати до СНАУ на 1 курс лише за Результатами співбесіди. 

5. Вартість навчання заочної форми складає: 

СВО «Бакалавр»   -  9000 тис. грн. (за рік навчання) 

СВО «Магістр»   -   18 000 тис. грн. (за весь курс навчання 1 рік 4 місяці) 

Контакти:  

Адреса приймальної комісії СНАУ: 40021,  м. Суми, вул. Герасима 

Конд’ратьєва, 160. 

Деканат: інженерно- технологічний корпус, ауд. 325м (3 поверх). 



Мобільний:  0509264386 Владислав Олександрович Герасименко заступник 

декана з питань заочної освіти 

0661852366  Оксана Іванівна Колесниченко відповідальна за технічний 

супровід студентів заочної освіти 

0508484611 Людмила Сергіївна Фандікова відповідальна за технічний 

супровід студентів заочної освіти 

Деканат: sunsumy@ukr.net 

mailto:sunsumy@ukr.net

