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саме МАРКЕТИНГ

#невгамовн�



 Правила
прийому та

умови вступу
2022



щО
нового?

з 01 липня по 30 вересня

Основна частина вступної кампан�ї триватиме

не в�дшкодовують незавершене навчання

Учасники бойових д�й

спец�альн� умови вступу

Переглянуто категор�ї ос�б, як мають право на 

Мотивац�йний лист є обов’язковим при вступ�

квал�ф�кованого електронного п�дпису (КЕП)

Широке та активне застосування



оформлення листа
 

мотивац�я навчання за
спец�альн�стю маркетинг

 
обгрунтування бажання

навчатися в СумДУ 

критер�ї,  як� оц�нюються: обов'язков� елементи листа:

- дан� адресата (Сумський державний ун�верситет)
- дан� адресанта (пр�звище, �м'я, по батьков� вступника)
- мотивац�ю навчання за спец�альн�стю маркетинг
- обгрунтування бажання навчатися в СумДУ
- власн� досягнення вступника в �нших видах д�яльност�,
позанавчальна д�яльност� тощо (за наявност�)
- у раз� необх�дност� вступником може бути додано до листа
(у тому числ� в електронн�й форм�) матер�али, що
п�дтверджують викладеному у лист� �нформац�ю

Мотивац�йний лист: штука
крута та ще й важлива



Вступ п�сля 11-го
класу

С�льський коеф�ц�єнт
не передбачено

Рег�ональний коеф�ц�єнт –
1.07↑для Сумської област�

Середн�й бал не
використовується

Приймаються сертиф�кати
ЗНО за 2019-2021 роки

Вступ за
результатами
нац�онального
мультипредметного
тесту (НМТ) 2022
року



Конкурсний бал
на бюджет не

менше 125*

Комб�нування результат�в ЗНО 2019- 2021
рок�в та НМТ 2022 року можливе, якщо

р�зниця м�ж результатом ЗНО та НМТ не
перевищує 15 бал�в

Пр�оритетн�сть 1 є найб�льш
бажаною. Пр�оритетн�сть заяв

не можна зм�нювати

29 % 62 % 91 %

...набираємо швидк�сть



конкурсний бал на
спец�альн�сть 075

"Маркетинг"
КБ = (0,35П1 + 0,4П2 + 0,25П3)
* 1,07 

П1-українська
мова

П2- математика 

П3- �стор�я України



01 липня – 23 серпня:
Реєстрац�я електронних

каб�нет�в вступник�в 

29 липня – 23 серпня:
Подання заяв

24 серпня - день
Незалежност� України

до 29 серпня:
Списки рекомендованих

на бюджет

02 вересня до 18:00:
Подання ориг�нал�в

документ�в на бюджет

2 вересня - день м�ста
Суми

05 вересня:
Зарахування на бюджет

до 30 вересня:
Зарахування на контракт

1 жовтня - починаємо
крутезне навчання!

занотуй у календар



МУЛЬТИТЕСТ:
головне, що
потр�бно
знати
#Сп�ймайХвилюЗм�н



НМТ складається з 3 блоків

20 завдань
Максимальна к�льк�сть
тестових бал�в - 35

15 завдань з вибором однієї
правильної відповіді з 4 або 5
варіантів (0 або 1 бал)

5 завдань на встановлення
відповідності "логічні пари"
(0,1,2,3 або 4 відповідно)

01_Українська мова 02_Математика 03_Історія України
20 завдань
Максимальна к�льк�сть
тестових бал�в - 30

20 завдань
Максимальна к�льк�сть
тестових бал�в - 35

14 завдань з вибором однієї правильної
відповіді з 5 варіантів (0 або 1 бал)

4 завдання на встановлення
відповідності "логічні пари" (0,1,2 або 3
відповідно)

2 завдання з короткою відповіддю
(неструктуровані) (0 або 2 бали)

15 завдань з вибором однієї
правильної відповіді з 4 або 5
варіантів (0 або 1 бал)

5 завдань на встановлення
відповідності "логічні пари"
(0,1,2,3 або 4 відповідно)



при проходженн�
тесту...

заважати �ншим учасникам НМТ
сп�лкуватися в будь-як�й форм� з
�ншим учасником НМТ п�д час
проходження тестування
мати при соб� або на своєму робочому
м�сц� засоби зв’язку, пристрої
зчитування, обробки, збереження та
в�дтворення �нформац�ї, а також окрем�
елементи, як� можуть бути складовими
частинами в�дпов�дних техн�чних
засоб�в чи пристроїв, шпаргалки

не можна: допуск учасник�в НМТ до тимчасового
екзаменац�йного центру припиняється за 10 хв до

початку тестування
учасники НМТ для допуску до тимчасового

екзаменац�йного центру має право пред'явити
документ, що посв�дчує особу

п�д час тестування учасники НМТ мають право з
дозволу старшого �нструктора вийти з аудитор�ї до

зак�нчення виконання тесту. Важливо розум�ти,
що час який буде проведений за межами

аудитор�ї не додається до часу, в�дведеного для
виконання тесту

зверн�ть увагу:



Який в�н �деальний
ун�верситет? ТОП-5

ключових параметр�в
як�сного навчання



сучасн� осв�тн�
програми викладач�

можлив�сть
подорожувати студм�стечкоспорт

б�бл�отекасоц�альна
в�дпов�дальн�сть

дозв�лля

�нтереси

кл�н�ка

традиц�ї

в�дпочинок

науков�
досл�дження

Універ - це не тільки

будівля, а й...визнання у св�т�

рейтинги



ТОП-5 ключових параметр�в як�сного навчання

ТОПчик_1

широкий
д�апазон
дисципл�н
за вибором



ТОПчик_2

case
study

ТОП-5 ключових параметр�в як�сного
навчання



ТОП-5 ключових параметр�в як�сного навчання

ТОПчик_3

власн�
лаборатор�ї 



ТОПчик_4

доступ до
осв�тн�х
баз даних
ТОП-5 ключових параметр�в як�сного
навчання



ТОП-5 ключових параметр�в як�сного навчання

ТОПчик_5

д�юча рада
роботодавц�в та
центр
працевлаштування 



Зареєструватись на НМТ,
п�дтвердити участь

5 крок�в,
як�
приведуть
тебе до
мети 

Обрати спец�альн�сть

Обрати ун�верситет

Пройти НМТ

Подати документи з 1
пр�оритетом на омр�яну
спец�альн�сть



Маркетолог
майбутнього:

тренд або
холодний

розрахунок



БЕЗ КОРДОНІВБЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

...СВІТОВИХ...ВІКОВИХ...ТВОРЧИХ ......КРЕАТИВУ...ТРЕНДОВОСТІ...ФІЛОСОФІЇ...

маркетолог-
трендова профес�я



маркетолог потр�бен не лише б�знесу, а й
неприбутковим орган�зац�ям, комунальним
установам

попит на маркетлог�в вир�с на 63%

зароб�тна плата проф� стартує в�д 1000 $
можна працювати на фр�ланс� та обирати
комфортний для себе граф�к роботи

оплата прац� в ТОП-� профес�й

сайти працевлаштування перенасичен� запитами на
пошук нових спец�ал�ст�в в сфер� маркетингу

ваканс�ї для маркетолог�в понад 381К

знання �ноземних мов, вм�ння
малювати чи створювати музику
дозволяє отримувати б�льшу зароб�тну
плату, працювати на св�тов� компан�ї 

вм�ння можуть маштабувати дох�д

МАРКЕТОЛОГ-
холодний
розрахунок



8
переконливих
причин стати
маркетологом



перша: трендова профес�я

5 з 62 з 6
наших студент�в вже
знаходять роботу на 1

курс�

юридичних ос�б
потребують

маркетолог�в



зароб�тна плата прем�альн� фр�ланс

друга:
маркетологам
гарно платять



третя: 
результат важлив�ший 

за граф�к роботи 



четверта:
сп�лкування з
ц�кавими людьми

нов� тенденц�ї, творч�сть, анал�тика...



п'ята:
р�зноман�тн�сть
профес�й та
вид�в виконання
роб�т



шоста:
пост�йне
навчання та
профес�йний
розвиток



сьома:
невгамовне
студентське

життя  



восьма:
реал�зац�я мр�й...



залишились питання?

#Сп�ймайХвилю
Зм�н



Як з нами
зв'язатись?

Питання щодо навчання на спец�альност�
075 "Маркетинг"

+380667905720 (Олекс�й Валентинович)

Питання щодо вступу

+380958339945 (Ярослав В'ячеславович)

Питання електронного каб�нету, вериф�кац�ї
п�льг

+380506698222 (Людмила Дмитр�вна)


