
Протокол № 12 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 14 квітня 2016 р.  
 

Присутні: Нестуля О.О. – голова комісії. 

Члени комісії: Рогоза М.Є., Герман Н.В., Педченко Н.С., Тягунова Н.М., 

Страшко Л.М., Іванов Ю.В., Куцевол О.С., Карпенко Ю.В., Кульчій О.О., 

Лавренюк Р.М., Миронов Д.А., Дзекун Ю.О., Діденко Л.М., Онопрієнко О.О. 
 
 

Порядок денний: 

1. Про затвердження програм співбесід для осіб, які мають право на 

зарахування за результатами співбесіди згідно р.8 Правил прийому до ВНЗ 

Укопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в 2016 році  та 

вступають на навчання за ступенем бакалавра (повний термін) денної та заочної 

форм навчання. 

2. Про затвердження програм і білетів вступних екзаменів для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти на навчання за ступенем 

бакалавра (повний термін) денної та заочної форми.  

 

Слухали: 

1. З першого  питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка повідомила про необхідність затвердження 

програм співбесід для осіб, які мають право на зарахування за результатами 

співбесіди згідно р.8 Правил прийому до ВНЗ Укопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» в 2016 році  та вступають на навчання за 

ступенем бакалавра (повний термін) денної та заочної форм навчання. 

2. З другого  питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка повідомила про необхідність затвердження 

програм і білетів вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти на навчання за ступенем бакалавра  (повний термін) денної та 

заочної форми.  
 

Ухвалили: 

1. Програми співбесід для осіб, які мають право на зарахування за 

результатами співбесіди згідно р.8 Правил прийому до ВНЗ Укопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» в 2016 році  та вступають на 

навчання за ступенем бакалавра (повний термін) денної та заочної форм 

навчання затвердити. 

2. Програми і білети вступних екзаменів для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на навчання за ступенем бакалавра  (повний термін) 

денної та заочної форми затвердити. 
 

 

Голова приймальної комісії                                                             О.О. Нестуля 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                          О.С.Куцевол 


