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1.1. Провадження освітньої діяльності у Вищому навчальному закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» здійснюється 

відповідно до безстрокової ліцензії Міністерства освіти і науки України 

(Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим 

навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» від 21.06.2018 р. (інформація про право здійснення освітньої 

діяльності розміщена на сайті МОН України). 

Порядок прийому на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу 

освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю розроблені 

приймальною комісією Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі – приймальна комісія) 

відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 

2019 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908. 

 

І. Загальні положення 

1.1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (далі – ПУЕТ) оголошує прийом на другий (третій, 

четвертий) курс осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу (додаток 1 до Правил прийому). 

1.2. Фінансування підготовки фахівців у ПУЕТ здійснюється за рахунок 

коштів фізичних, юридичних осіб. 

1.3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників на основі базової або повної вищої освіти проводиться в 

період зимових та літніх канікул згідно графіку освітнього процесу на поточний 

навчальний рік. 

 

ІІ. Порядок прийому заяв і документів для вступу  

2.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до 

ПУЕТ (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається 

вступником особисто до приймальної комісії ПУЕТ.  

2.2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. 

2.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто оригінали: 

документа, що посвідчує особу; 

військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством); 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал 

вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 
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У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання 

додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

2.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних 

(крім випадків, передбачених законодавством); 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію 

додатка до нього;  
копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного 

випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому 

випадках);  
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

копію ідентифікаційного коду. 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування на відповідні конкурсні пропозиції, 

установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів не 

пізніше строку для прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування вступників до зарахування. 

2.5. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до ПУЕТ. 

2.6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої 

програми) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим 

підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі. 

2.7. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 

травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних 

документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 

травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою 

продовження навчання здійснюється ПУЕТ до кінця І семестру навчального 

року його власника. 

ІІI. Конкурсний відбір 

3.1. Приймальна комісія ПУЕТ допускає до участі у конкурсному 

відборі для вступу на навчання вступників на основі базової або повної вищої 

освіти, які подають диплом та додаток до диплому про вищу освіту з 
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академічною різницею на другий (третій, четвертий) курси до 10 навчальних 

дисциплін. 

3.2. За запитом приймальної комісії відділ управління освітньою 

діяльністю протягом 2 діб визначає академічну різницю у навчальних 

дисциплінах та курс навчання, на який претендує вступник, що відображає у 

довідці (Додаток 1) та передає її до приймальної комісії. Після чого вступник 

допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. 

3.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової та повної вищої 

освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал 

обчислюється як сума середнього балу додатку до документу про базову або 

повну вищу освіту та балу з підсумкової атестації здобувачів освіти. 

Середній бал диплому обраховується за оцінками у 100-бальній системі з 

округленням результату обрахунку до сотих частин бала. Переведення з 5-ти 

бальної шкали оцінювання в 100-бальну (20-ти бальну) в Додатку 5 Правил 

прийому. 

3.4. Ліквідування академічної різниці здійснюється протягом першого 

семестру навчання. 

3.5. Право на першочергове зарахування вступників мають особи з 

вищим балом з підсумкової атестації здобувачів освіти. 

3.6. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

особи, які здобули ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень магістра; 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста; 

особи, які здобули ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. 

3.7. Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування 

проводиться наказом по університету в період зимових та літніх канікул. 

3.8. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття 

рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для 

зарахування: подати особисто оригінали документа про освітньо-

кваліфікаційний рівень/ступінь про базову (повну) вищу освіту та додатка до 

нього, та інших документів, передбачених цим Порядком та Правилами 

прийому до ПУЕТ, до приймальної комісії ПУЕТ. 

3.9. Подання вступником недостовірних персональних даних та даних 

про здобуту раніше освіту є підставою для відрахування його з числа студентів. 

 

 

Начальник науково-методичного відділу  

ліцензування та акредитації Н.В. Герман 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії   О.С. Куцевол 
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Додаток 1 

до Порядку про прийом на навчання осіб, 

які здобули базову або повну вищу освіту, 

для здобуття ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю у 2019 році 

 

 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, кім.203  

тел. (0532) 56-05-49 

№ ________ від «____» _______________20____ р. 

 

 

ДОВІДКА 

 

Вступник ______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який здобув вищу освіту за ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем 

_________________________________________________________________________ 
(магістр, спеціаліст, бакалавр) 

з ________________________________________________________________________ 
(спеціальності, напряму підготовки) 

 

має академічну різницю навчальних дисциплін _________________________________ 
(кількість дисциплін прописом) 

та рекомендований до конкурсного відбору на навчання за ступенем бакалавра зі 

спеціальності _____________________________________________________________ 
(назва спеціальності) 

на __________________ курс. 
(курс прописом) 

 

 

Начальник відділу управління 

освітньою діяльністю Н.Ю. Молчанова 

М.П.   


