Процедура щодо вступу до магістратури за спеціальностями
«Документознавство та інформаційна
діяльність»,
«Економічна кібернетика»,
«Економіка підприємства»,
«Управління персоналом та економіка
праці»,
«Облік і аудит»,
«Фінанси і кредит»,
«Банківська справа»,
«Менеджмент і адміністрування»,
«Бізнес-адміністрування»,
«Маркетинг,

«Товарознавство і комерційна діяльність»,
«Товарознавство та експертиза в митній
справі»,
«Публічні закупівлі»,
«Право»,
«Комп’ютерні науки,
«Готельно-ресторанна справа»,
«Курортна справа»,
«Туризм»,
«Місцеве самоврядування»,
«Публічне адміністрування»,
«Міжнародні економічні відносини»:

1. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ – з
іноземної мови) / єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ – з права та
тесту загальних правничих компетентностей) триватиме з 13 травня по 3 червня
2019 року. Здійснюється приймальною комісією закладу вищої освіти, у
якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі. Учасник
вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.
2. Основна сесія ЄВІ проводиться 2 липня.
3. Основна сесія ЄФВВ – 4 липня для вступників зі спеціальності «Право».
4. Прийом заяв та документів для вступу – з 10 липня по 23 липня 2019 року.
5. Фахові вступні випробування – з 24 липня по 26 липня 2019 року.
6. При перехресному вступі обов’язковим є складання додаткових фахових
вступних випробувань з 13 травня по 31 травня 2019 року.
Процедура щодо вступу до магістратури за спеціальностями БЕЗ ЗНО
«Педагогіка вищої школи»,
«Технології в ресторанному господарстві»,
«Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»,
«Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

1. Прийом заяв та документів з 10 липня по 23 липня 2019 року (денна і заочна
форми)
2. Фахові вступні випробування І етап з 02 квітня по 04 квітня 2019 року (заочна
форма), ІІ етап з 24 липня по 26 липня 2019 року (денна і заочна форми)

Для підготовки до ЗНО необхідно опрацювати дистанційний курс за адресою
el.puet.edu.ua

Для реєстрації на ЗНО на навчання для здобуття ступеня магістра
вступнику необхідно до приймальної комісій подати такі документи (з
обов’язковою наявністю оригіналів):
копію паспорта або іншого документу, що засвідчує особу, за яким
відбувається реєстрація вступника
 копію облікової картки платника податків
 копію документа про здобуття ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційний рівень) або довідку щодо планового строку завершення
навчання та отримання диплому у 2019 році (виданої за місцем навчання), для осіб,
які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань
 4 фотокартки (чорно-біла або кольорова) 3х4 см із зображенням, що
відповідає досягнутому віку вступника.


1.

2.
3.
4.

Вступником заповнюється:
Заява для проходження ЗНО(додаток 1) (обов’язково зазначити назву
обласного центру, в якому вступник бажає складати ЗНО у
додатку 4)
Заява для складання додаткового фахового вступного випробування
при перехресному вступі (додаток 2)
Заява для вступу до магістратури (додаток 3)
Запрошення-перепустка роздруковується самостійно зі свого особистого
кабінету за тиждень до складання ЗНО

Для допуску до пункту тестування Вступник має пред’явити:
запрошення-перепустку (вступники самостійно роздруковують із сайту УЦОЯ на
інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ»), в якому буде зазначено
адрес пункту тестування
 екзаменаційний листок (сформований приймальною комісією)
 документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в


екзаменаційному листку)

5. Після отримання результатів вступники самостійно роздруковують з
інформаційної сторінки екзаменаційну картку (Результати ЄФВВ та/або
ЄВІ), що є додатком до екзаменаційного листка та подають разом із
екзаменаційним листком до приймальної комісії (ЛЦДН).
Результати ЄФВВ та/або ЄВІ буде розміщено на інформаційній сторінці не
пізніше ніж через 14 календарних днів із дня їх проведення.

