1. Загальні положення
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1.1. Друга вища освіта є особливою формою навчання осіб, які здобули
базову або повну вищу освіту, для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр».
1.2. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму,
демократизму, наступності та безперервності.
1.3. Друга вища освіта організовується в університеті за всіма
спеціальностями денної та заочної форм навчання за наявності ліцензії на
освітню діяльність за спеціальністю.
1.4. Тривалість навчання для здобуття ступеня «Бакалавр»
регламентується нормативною тривалістю навчання, визначеною навчальним
планом, залежно від курсу, на який буде зараховано вступника.
1.5. Фінансування підготовки фахівців даної категорії в університеті
здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в
університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти та у
випадках передбачених законодавством.
2. Нормативно-правова база організації навчального процесу
2.1. Отримання другої вищої освіти в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини (далі – університет)
здійснюється на підставі Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»,
Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15
жовтня 2020 року та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09
грудня 2020 року за № 1225/35508, Положення про організацію навчального
процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла
Тичини, Правил прийому на навчання та цим Положенням.
3. Прийом на навчання
3.1. Прийом на навчання на старші курси за другою вищою освітою
проводиться відповідно до правил прийому на вакантні місця в межах
ліцензійного обсягу. Вакансії подаються до приймальної комісії до початку
вступної кампанії навчально-методичним відділом.
3.2. Вступником подається заява на ім'я ректора встановленої форми.
До заяви подаються:
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором
оригінали або копії;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
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 чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4.
Інші документи або їх копії подаються вступником, які передбачені
Правилами прийому, або якщо це викликано особливими умовами
зарахування за відповідними освітніми програмами, установленими
законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
3.3. До участі у конкурсі на вступ для здобуття другої вищої освіти за
ступенем «Бакалавр» допускаються особи, які у встановлені терміни подали
відповідний перелік документів та довідку з переліком дисциплін академічної
різниці і встановленого курсу зарахування.
3.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для
здобуття другої вищої освіти осіб, які здобули базову або повну вищу ос віту
використовуються результати вступного випробування та середній бал
додатка до диплома про раніше здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень).
4. Терміни прийому та зарахування
4.1. Початок прийому документів від абітурієнтів на навчання на другу
вищу освіту розпочинається з дня прийому університетом документів на
денну та заочну форми навчання відповідно на здобуття ступеня «Бакалавр»
за скороченими програмами.
4.2. Тривалість прийому документів не повинна перевищувати термінів
прийому документів на денній та заочній формах навчання відповідно.
4.3. Довідка про академічну різницю видається уповноваженою особою
(заступником декана з навчальної роботи, методистом).
4.4. Рейтинговий список вступників формується у визначені строки для
ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,
освітнього ступеня молодшого бакалавра.
4.5. Терміни зарахування вступників на другу вищу освіту відповідають
термінам зарахування вступників на денну та заочну форму навчання ступеня
«Бакалавр» за скороченими програмами відповідно.
4.6. Ліквідація академічної різниці у визначені університетом строки є
умовою для продовження навчання. За необхідності кінцевий термін
ліквідації академічної різниці – 20 вересня року вступу.
5. Умови зарахування на навчання
5.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором
університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про
зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО
відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та

