
Протокол № 14 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 04 липня  2016 р.  

 
 

Присутні: Нестуля О.О. – голова комісії. 

Члени комісії: Рогоза М.Є., Костишина Т.А., 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., Онопрієнко О.О. 
 

 

Порядок денний: 

 

1. Про створення на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» консультаційного центру для подання електронних заяв 

абітурієнтами. 

2. Про допуск іноземних громадян до вступного випробування у формі співбесіди за 

ступенем бакалавра денної форми навчання. 

3. Про призначення та затвердження дати проведення вступного випробування у 

формі співбесіди для іноземних громадян денної форми навчання. 

4. Про затвердження розкладу консультацій та вступних випробувань для 

абітурієнтів за ступенем бакалавра  заочної форми навчання (II етап). 

5. Про затвердження розкладу консультацій та вступних випробувань для 

абітурієнтів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста заочної форми навчання. 

6. Про затвердження розкладу консультацій та вступних випробувань для 

абітурієнтів за ступенем магістра заочної форми навчання. 
 

 

Слухали: 

 

1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії ПУЕТ 

Куцевол О.С., яка повідомила про необхідність створення на базі Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» консультаційного 

центру для подання електронних заяв абітурієнтами, де співробітники центру 

допомагають абітурієнту зареєструватися на відповідному сайті, вказавши адресу своєї 

електронної пошти; серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється 

вступ; номер, пін-код сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; серію та номер 

документа, що посвідчує особу. 

2. З другого питання слухали заступника відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який подав до розгляду заяву  іноземного громадянина 

Тавосоті Кушан Абдолхассан, який виявив бажання вступити на денну форму навчання за 

ступенем бакалавра, для якого відповідно до п. 16.13 Правил прийому до Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
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обов’язковим є вступне випробування у формі співбесіди. На підставі поданих документів 

іноземним громадянином допустити Тавосоті Кушан Абдолхассан до вступного 

випробування. 

3. З третього питання слухали заступника відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який повідомив про необхідність призначення дати для 

проведення вступних випробувань у формі співбесіди з іноземними громадянами за 

ступенем бакалавра за спеціальністю «Менеджмент»  на 05 липня  2016 року о 11.00 год, 

ауд. 509. 

4. З четвертого питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії 

Куцевол О.С., яка повідомила, про необхідність затвердження розкладу консультацій, 

фахових вступних випробувань для абітурієнтів за ступенем бакалавра  на 1 курс (зі 

скороченим терміном навчання) та на 2,3 курс (з нормативним терміном навчання) заочної 

форми навчання (II етап) згідно додатку 1. 

5. З п’ятого питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії 

Куцевол О.С., яка повідомила, про необхідність затвердження розкладу консультацій, 

фахових вступних випробувань для абітурієнтів за освітньо – кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста на денну форму навчання згідно додатку 1. 

6. З шостого питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії 

Куцевол О.С., яка повідомила, про необхідність затвердження розкладу консультацій, 

фахових вступних випробувань для абітурієнтів за ступенем магістра на  денну форму 

навчання згідно додатку 1. 

 

Ухвалили: 
 

1. Консультаційний центр для подання електронних заяв абітурієнтами на базі 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» створити. 

2. Допустити до вступного випробування у формі співбесіди для зарахування за 

ступенем бакалавра денної форми навчання: 

 

На спеціальність 073 «Менеджмент» 

1.  Тавосоті Кушан Абдолхассан 

 

3. Дату  для проведення вступних випробувань у формі співбесіди з іноземними 

громадянами за ступенем бакалавра за спеціальністю «Менеджмент»  на 05 липня  2016 

року о 11.00 год, ауд. 509 призначити. 

4. Розклад консультацій та вступних випробувань для абітурієнтів за ступенем 

бакалавра (II етап) заочної форми навчання затвердити. 
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5. Розклад консультацій та вступних випробувань для абітурієнтів за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста заочної  форми навчання затвердити. 

6. Розклад консультацій та вступних випробувань для абітурієнтів за ступенем 

магістра заочної форми навчання затвердити. 

 
 
 

 

 
 

Голова приймальної комісії                                                              О.О. Нестуля 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                           О.С.Куцевол  
 

 
 


