
До відома випускників коледжу та їх батьків 
 

Інформація про вступ до Сумської філії  
Національного університету харчових технологій  

 
У 2022 році випускники коледжу вступають до Сумської філії НУХТ для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за такими cпеціальностями: 
1. 181 Харчові технології  
1.1 Освітня програма «Харчові технології та інженерія» 
(спеціалізація технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 

харчоконцентратів); 
1.2 Освітня програма «Технології харчування» 
(спеціалізація технології харчування). 
 
2. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  
2.1 Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в 

автоматизації» (спеціалізація «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології») 

Термін навчання – 2,5 роки. 
Вступ здійнюється на основі документа про закінчення коледжу (диплом 

молодшого спеціаліста з додатком) та двох сертифікатів ЗНО (2019-2021 рр.) або 
Національного мультипредметного тесту 2022 року: 

-  перший предмет - українська мова;  
- другий предмет (на вибір вступника)  історія України або математика. 
Прохідний бал для кожного сертифікату – 100 
Вступнику необхідно подати електронну заяву. Реєстрація особистих кабінетів 

починається 01 липня 2022 року.  
Прийом заяв – з 29 липня 2022 року до 18:00 23 серпня 2023 року. 
Проведення індивідуальних усних співбесід для пільгових категорій вступників з 

09 серпня 2022 року по 24 серпня 2022 року. 
Перелік необхідних документів для вступу:                
-  диплом про закінчення коледжу з додатком; 
- сертифікати ЗНО або Національного мультипредметного тесту; 
-  паспорт; 
-  ідентифікаційний код; 
- медична довідка форми 0-86о (оригінал або копія, завірена медичним закладом, 

яким вона видана); 
- військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток 

або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення 
про приписку до призовної дільниці); 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4; 
-свідтцтво про укладання шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища (для осіб,які у 

пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені по батькові). 
При подачі заяви вступник подає мотиваційний лист – це викладена письмово у 

довільній формі інформація про особисту зацікавленість вступника у здобутті освіти за 
конкретною спеціальністю в нашому навчальному закладі. Вимоги до написання 
мотиваційних листів розміщені на сайті філії https://zf.stpp.sumy.ua/ 

https://zf.stpp.sumy.ua/


Необхідною умовою для зарахування на навчання є подача оригіналів документів 
до 13:00 17 вересня 2022 року. 

Вступники зараховуються на навчання за заочною формою,  скороченим терміном 
(завдяки тому, що частина дисциплін, які вивчалися в коледжі, перезараховуються). 

Навчання здійснюється на комерційній основі. Вартість навчання – 
11 000 грн. на рік.   Встановлена вартість не буде змінюватись протягом всього 

терміну навчання. 
Телефон для довідок (0542) 607-421; 066-032-80-74; 095-405-69-93 (Telegram, 

Messenger). 
 
Адреса Сумської філії НУХТ: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 60, кімн. № 9, 63. 

Сайт НУХТ: nuft.edu.ua   


