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План роботи Приймальної комісії Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

на 2022 рік 

 

Час проведення Зміст 
На основі 

документу 

Відмітка про 

виконання 

1. Організація роботи приймальної комісії 

До 31 грудня 

2021 р. 

Підготувати та затвердити 

Правила прийому до ПУЕТ у 

2021 році, Положення про 

апеляційну комісію. Схвалити 

Правила прийому до ПУЕТ 

Вченою радою університету 

Умови прийому 

до ЗВО України в 

2022 році, 

затверджені 

наказом МОН 

України 

13.10.2021 р. 

№ 1098. 

 

 

 

 

До 31 грудня 

2021 р. 

Оприлюднення Правил прийому 

до ПУЕТ в 2022 році на 

офіційному web-сайті та 

інформаційному стенді 

приймальної комісії ПУЕТ 

Умови прийому 

до ЗВО України в 

2022 році, 

затверджені 

наказом МОН 

України 

13.10.2021 р. 

№ 1098. 

 

Лютий – березень 

2022 р. 

Затвердження складу: 

приймальної комісії; 

фахових екзаменаційних комісій; 

предметних екзаменаційних 

комісій;  

апеляційних комісії; 

відбіркових комісій; 

складу технічних секретарів 

Умови прийому 

до ЗВО України в 

2022 році, 

затверджені 

наказом МОН 

України 

13.10.2021 р. 

№ 1098 

Положення про 

приймальну 

комісію. 

Положення про 

апеляційну 

комісію. 

 

Лютий – березень 

2022р. 

Доопрацювання програм з 

проведення фахових та 

Умови прийому 

до ЗВО України в 

 



Час проведення Зміст 
На основі 

документу 

Відмітка про 

виконання 

предметних вступних 

випробувань для ступенів 

молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра за всіма 

спеціальностями і їх 

затвердження 

2022 році, 

затверджені 

наказом МОН 

України 

13.10.2021 р. 

№ 1098 

Положення про 

приймальну 

комісію. 

Правила прийому 

до ПУЕТ у 2022 р 

Грудень 2021 р. – 

травень 2022 р. 

Роз’яснення та вивчення членами 

приймальної, фахових та 

предметних екзаменаційних 

комісій, апеляційної комісії 

нормативних документів для 

прийому на навчання 

 

Лютий – серпень 

2022 р. 

Затвердження розкладу вступних 

випробувань, текстів білетів 

усних вступних іспитів, варіантів 

тестів, письмових завдань та 

інших екзаменаційних матеріалів 

 

Лютий – серпень 

2022 р. 

Підготовка та тиражування 

екзаменаційних матеріалів  

вступних випробувань в 

необхідній кількості 

 

Лютий – серпень 

2022 р. 

Надання інформації щодо 

оновлення web-сайту ПУЕТ, 

розділ «Вступнику» 

 

Щомісяця 
Проведення засідань 

приймальної комісії 

 

Грудень 2022 р. 
Звіт про роботу Приймальної 

комісії з набору у 2022 р. 

 

2. Організація вступних випробувань 

Березень – 

листопад 2022 р. 

Визначення аудиторного фонду 

та необхідного обладнання  для 

проведення та перевірки 

вступних випробувань, 

консультацій, апеляцій 

Умови прийому 

до ЗВО України в 

2022 році, 

затверджені 

наказом МОН 

України 

13.10.2021 р. 

№ 1098 

Положення про 

приймальну 

комісію. 

Положення про 

апеляційну 

комісію 

 

Березень – 

листопад 2022 р. 

Контроль за дотриманням норм. 

Правил прийому при оцінці робіт 

вступників 

 

Липень – серпень 

2022 р. 

Звернення до Єдиної бази із 

запитом сертифікатів про 

результати ЗНО вступників, з 

метою підтвердження їх 

участі/не участі в ЗНО, а також 

щодо правильності наданих 

ними балів 

 

26 квітня 17 травня 

2022 р. 

Реєстрація вступників для 

складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та 

єдиного фахового вступного 

випробування  

Порядок 

організації та 

проведення 

вступних 

випробувань, 

затверджений 

наказом МОН 

 



Час проведення Зміст 
На основі 

документу 

Відмітка про 

виконання 

України 05 квітня 

2019 року № 441 

Березень – 

листопад 2022 р. 

Встановлення відповідності між 

оцінками вступників в 

атестаційній відомості та на 

листах відповіді, оприлюднення 

результатів іспитів та апеляцій 

на інформаційних стендах 

Умови прийому 

до ЗВО України в 

2022 році, 

затверджені 

наказом МОН 

України 

13.10.2021 р. 

№ 1098 

Положення про 

приймальну 

комісію. 

Положення про 

апеляційну 

комісію 

 

Від складання 

вступних іспитів 

до передачі справ 

до відділу 

студентської 

документації 

Зберігання письмових робіт 

вступників та листів усних 

відповідей як документів строгої 

звітності 

 

3. Зарахування до складу студентів 

Березень – 

листопад 2022 р. 

Розміщення повного переліку 

осіб, зарахування яких може 

розглядатись приймальною 

комісією за кожною 

спеціальністю із зазначенням 

набраної кількості балів на 

офіційному сайті університету та 

інформаційних стендах 

приймальної комісії 

Умови прийому 

до ЗВО України в 

2022 році, 

затверджені 

наказом МОН 

України 

13.10.2021 р. 

№ 1098 

Положення про 

приймальну 

комісію. 

Положення про 

апеляційну 

комісію  

Правила прийому 

до ПУЕТ у 2022 р 

 

Березень – 

листопад 2022 р. 

Складання наказів про 

зарахування 

 

На вимогу 

вступника 

Повернення документів 

вступникам, які не пройшли за 

конкурсом, на основі заяви та 

розписки 

 

На вимогу вищих 

інстанцій 

Надання даних щодо результатів 

прийому до вищих інстанцій 

 

4. Строки прийому документів та зарахування на навчання за 

ступенем бакалавра, магістра іноземців та осіб без громадянства 

Відповідно до Правил  прийому до ПУЕТ у 2022 р. 
не пізніше   

01 березня  

2022 р.  

та 01 листопада 

2022 р. 

Прийом та зарахування на навчання іноземців та осіб без 

громадянства за ступенем бакалавра, магістра 

 за всіма формами навчання 

Протягом 

календарного року 

Прийом та зарахування на навчання іноземців та осіб без 

громадянства за ступенем доктора філософії 

 за всіма формами навчання 

5. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання за ступенями молодший бакалавр, 

бакалавр, магістр (денна і заочна форми навчання).   

Відповідно до Правил  прийому до ПУЕТ у 2022 р. 



5.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної 

середньої освіти за денною формою навчання: 

 

Етапи вступної кампанії 
На основі повної загальної середньої освіти 

І етап ІІ етап 

Реєстрація електронних 

кабінетів, завантаження додатків 

до документів про повну 

загальну середню освіту 

01 липня 2022 року 01 липня 2022 року 

Закінчення реєстрації 

електронних кабінетів 

вступників, завантаження 

додатків до документів про повну 

загальну середню освіту 

о 18:00 годині 

 30 вересня 2022 року 

о 18:00 годині  

30 вересня 2022 року 

Початок прийому заяв та 

документів 
14 липня 2022 року 05 вересня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

право на вступні випробування, 

співбесіду 

о 18:00 годині  

16 липня 2022 року 
– 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

вступають тільки за результатами 

ЗНО на місця за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

о 18:00 годині  

22 липня 2022 року 

о 18:00 годині  

16 вересня 2022 року 

Строки проведення  

співбесід на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб  

17-19 липня 

2022 року 
– 

Строки проведення  

вступних випробувань на місця 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

14-22 липня  

2022 року 
– 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше 

27 липня 2022 року 
16 вересня 2022 року 

Надання рекомендацій до 

зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

18.00 години 

04 серпня 2022 року 
17 вересня 2022 року 

Виконання вимог до зарахування 

на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 18.00 години 

13 серпня 2022 року 
18 вересня 2022 року 

Терміни зарахування вступників 

на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше  

31 серпня 2022 року 
19 вересня 2022 року 

 

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної 

середньої освіти за заочною формою навчання: 



Етапи вступної кампанії 
На основі повної загальної середньої освіти 

І етап ІІ етап 

Реєстрація електронних 

кабінетів, завантаження додатків 

до документів про повну 

загальну середню освіту 

01 липня 2022 року 01 липня 2022 року 

Закінчення реєстрації 

електронних кабінетів 

вступників, завантаження 

додатків до документів про повну 

загальну середню освіту 

о 18:00 годині 

 30 вересня 2022 року 

о 18:00 годині  

30 вересня 2022 року 

Початок прийому заяв та 

документів 
14 липня 2022 року 05 вересня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

право на вступні випробування, 

співбесіду 

о 18:00 годині  

16 липня 2022 року 
– 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

вступають тільки за результатами 

ЗНО на місця за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

о 18:00 годині  

22 липня 2022 року 

о 18:00 годині  

16 вересня 2022 року 

Строки проведення  

співбесід на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб  

17-19 липня 

2022 року 
– 

Строки проведення  

вступних випробувань на місця 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

14-22 липня  

2022 року 
– 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше 

27 липня 2022 року 
16 вересня 2022 року 

Надання рекомендацій до 

зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

18.00 години 

04 серпня 2022 року 
17 вересня 2022 року 

Виконання вимог до зарахування 

на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

до 18.00 години 

13 серпня 2022 року 
18 вересня 2022 року 

Терміни зарахування вступників 

на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше  

31 серпня 2022 року 
19 вересня 2022 року 

 

5.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітніх ступенів молодшого 

бакалавра, фахового молодшого бакалавра за денною формою навчання на 2, 

3 курс (з нормативним строком навчання): 

 

 



Етапи вступної кампанії 
Денна форма навчання 

І етап ІІ етап ІІІ етап 

Реєстрація електронних кабінетів, 

завантаження додатків  
- 

01 липня  

2022 року 

01 липня 

 2022 року 

Закінчення реєстрації 

електронних кабінетів вступників, 

завантаження додатків до 

документів  

- 

о 18:00 годині 

30 вересня 

2022 року 

о 18:00 годині 

 30 вересня  

2022 року 

Початок прийому заяв та 

документів 

21 березня 

 2022 року 

14 липня 

 2022 року 

12 вересня 

 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

25 березня 

 2022 року 

о 18:00 годині 

22 липня 

 2022 року 

о 18:00 годині 

23 вересня 

2022 року 

Строки проведення  

вступних випробувань 

26 березня 

2022 року 

22 - 30 липня  

2022 року 

24 - 25 вересня 

2022 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

27 березня 

 2022 року 

02 серпня  

 2022 року 

28 вересня  

2022 року 

Термін зарахування вступників 
28 березня 

 2022 року 

не пізніше  

31 серпня 

 2022 року 

30 вересня 

 2022 року 

 

5.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітніх ступенів молодшого 

бакалавра, фахового молодшого бакалавра за заочною формою навчання на 

2, 3 курс (з нормативним строком навчання) 

 

Етапи вступної кампанії 
Заочна форма навчання 

І етап ІІ етап ІІІ етап 

Реєстрація електронних кабінетів, 

завантаження додатків  
- 

01 липня  

2022 року 

01 липня  

2022 року 

Закінчення реєстрації 

електронних кабінетів вступників, 

завантаження додатків до 

документів  

- 

о 18:00 годині 

30 вересня 

2022 року 

о 18:00 годині  

30 вересня  

2022 року 

Початок прийому заяв та 

документів 

21 березня 

 2022 року 

14 липня 

 2022 року 

12 вересня 

 2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

25 березня 

 2022 року 

о 18:00 годині 

22 липня 

 2022 року 

о 18:00 годині 

23 вересня 

2022 року 

Строки проведення  

вступних випробувань 

26 березня 

2022 року 

22 - 30 липня  

2022 року 

24 - 25 вересня 

2022 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

27 березня 

 2022 року 

02 серпня  

 2022 року 

28 вересня  

2022 року 

Термін зарахування вступників 
28 березня 

 2022 року 

не пізніше  

31 серпня 

 2022 року 

30 вересня 

 2022 року 



5.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра 

спеціальностей 051«Економіка», 071 «Облік і аудит», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 281 

«Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні 

відносини» на основі здобутого ступеня бакалавра за всіма формами 

навчання: 

 

Етапи вступної кампанії Денна Заочна 

Реєстрація для складання Єдиного 

вступного іспиту та Єдиного фахового 

вступного випробування (основна сесія) 

26 квітня - 17 травня  

2022 року 

26 квітня - 17 травня  

2022 року 

Початок прийому заяв та документів (для 

вступників пільгових категорій) 
13 червня 2022 року 13 червня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

(для вступників пільгових категорій) 
16 червня 2022 року 16 червня 2022 року 

Реєстрація електронних кабінетів, 

завантаження додатків до документів про 

освіту для вступників, які склали ЄВІ у 

2020-2021 роках 

01 липня 2022 року 01 липня 2022 року 

Реєстрація електронних кабінетів, 

завантаження додатків до документів про 

освіту для вступників, які склали ЄВІ у 

2022 році 

13 липня 2022 року 13 липня 2022 року 

Закінчення реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

додатків до документів про освіту 

о 18:00 годині  

30 вересня 2022 року 

о 18:00 годині  

30 вересня 2022 року 

Проведення  вступного випробування з 

іноземної мови (для вступників 

пільгових категорій) 

20 червня – 02 липня 2022 року за графіком, 

затвердженим МОН України 

Проведення  фахового вступного 

випробування  (для вступників пільгових 

категорій) 

20 червня – 02 липня 2022 року за графіком, 

затвердженим МОН України 

Початок прийому заяв та документів 15 липня 2022 року 15 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

о 18:00 годині  

22 липня 2022 року 

о 18:00 годині  

22 липня 2022 року  

Проведення Єдиного вступного іспиту 

(основна сесія) 

20 червня – 02 липня 2022 року за графіком, 

затвердженим МОН України 

Проведення Єдиного фахового вступного 

випробування 

20 червня – 02 липня 2022 року за графіком, 

затвердженим МОН України 

Надання рекомендацій до зарахування на 

місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

02 серпня 2022 року 02 серпня 2022 року 

Виконання вимог до зарахування на 

місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

до 18.00 години 

20 серпня 2022 року 

до 18.00 години 

20 серпня 2022 року 



Термін зарахування вступників 22 серпня 2022 року 22 серпня 2022 року 

*Додаткові строки прийому заяв та 

документів, конкурсний відбір 
21.09 – 27.09. 2022 року 

21.09 – 27.09 

 2022 року 

15.11 – 22.11  

2022 року 

Термін зарахування вступників 30 вересня 2022 року 

30 вересня 2022 року 

30 листопада 

2022 року 
* Спеціально організована сесія Єдиного вступного іспиту проводиться у терміни, встановлені 

Міністерством освіти і науки України 

 

5.6. Прийом заяв і документів, фахові випробування,  конкурсний 

відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра 

спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 035 «Філологія», 122 

«Комп’ютерні науки», 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм» на основі ступеня бакалавра за всіма формами 

навчання: 

 

Етапи вступної кампанії Денна Заочна 

Реєстрація для складання Єдиного 

вступного іспиту (основна сесія) 

26 квітня - 17 травня  

2022 року 

26 квітня - 17 травня  

2022 року 

Початок прийому заяв та документів (для 

вступників пільгових категорій) 
13 червня 2022 року 13 червня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

(для вступників пільгових категорій) 
16 червня 2022 року 16 червня 2022 року 

Реєстрація електронних кабінетів, 

завантаження додатків до документів про 

освіту для вступників, які склали ЄВІ у 

2020-2021 роках 

01 липня 2022 року 01 липня 2022 року 

Реєстрація електронних кабінетів, 

завантаження додатків до документів про 

освіту для вступників, які склали ЄВІ у 

2022 році 

13 липня 2022 року 13 липня 2022 року 

Закінчення реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

додатків до документів про освіту 

о 18:00 годині  

30 вересня 2022 року 

о 18:00 годині  

30 вересня 2022 року 

Проведення  вступного випробування з 

іноземної мови (для вступників пільгових 

категорій) 

20 червня – 02 липня 2022 року за графіком, 

затвердженим МОН України 

Проведення  фахових та додаткових 

вступних випробувань 
19-30 липня 2022 року 

19-30 липня 2022 

року 

Початок прийому заяв та документів 15 липня 2022 року 15 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

о 18:00 годині  

22 липня 2022 року 

о 18:00 годині  

22 липня 2022 року  

Проведення Єдиного вступного іспиту 

(основна сесія) 

20 червня – 02 липня 2022 року за графіком, 

затвердженим МОН України 



Проведення  фахових та додаткових 

вступних випробувань 
18-30 липня 2022 року 

18-30 липня 2022 

року 

Надання рекомендацій до зарахування на 

місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

02 серпня 2022 року 02 серпня 2022 року 

Виконання вимог до зарахування на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 18.00 години 

20 серпня 2022 року 

до 18.00 години 

20 серпня 2022 року 

Термін зарахування вступників 22 серпня 2022 року 22 серпня 2022 року 

*Додаткові строки прийому заяв та 

документів, конкурсний відбір 
21.09 – 27.09. 2022 року 

21.09 – 27.09 

 2022 року 

15.11 – 22.11  

2022 року 

Термін зарахування вступників 30 вересня 2022 року 

30 вересня 2022 року 

30 листопада 2022 

року 
* Спеціально організована сесія Єдиного вступного іспиту проводиться у терміни, встановлені 

Міністерством освіти і науки України 

 

5.7. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма 

спеціальностями (крім спеціальності 081 «Право») на основі здобутого 

ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма 

формами навчання: 

 

Етапи вступної кампанії 

Вступники на основі здобутого ступеня магістра 

або  освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

I етап II етап ІII етап 

Початок прийому заяв та 

документів 

21 березня 

 2022 року 

15 липня 

2022 року 

15 листопада  

2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 

25 березня 

 2022 року 

22 липня 

2022 року 

22 листопада  

2022 року 

Строки проведення вступних 

випробувань 

26-27 березня 

2022 року 

23-25 липня 

 2022 року 

23-25 листопада 

2022 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

27 березня 

 2022 року 

26 липня 

 2022 року 

28 листопада 

2022 року 

Термін зарахування вступників 
28 березня 

 2022 року 

28 липня 

2022 року 

30 листопада  

2022 року 

*За наявності вільних місць 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії        О.С. Куцевол 

 



 
 


