
Протокол № 16 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 07 липня 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 надання рекомендації до зарахування на навчання іноземних 

громадян за ступенем магістра денної форми навчання. 

2. Про допуск іноземних громадян до вступного випробування у формі 

співбесіди за ступенем магістра денної форми навчання. 

3. Про призначення та затвердження дати проведення вступного 

випробування у формі співбесіди для іноземних громадян денної форми 

навчання. 
 

Слухали: 
 

1. Слухали заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який повідомив, що Ханкішієв Хангусейн Айаз огли 

успішно склав вступні випробування та виконав всі умови для зарахування 

відповідно до п. 16.14 Правил прийому до Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і запропонував 

рекомендувати його до зарахування за ступенем магістра денної форми 

навчання. 

2. З другого питання слухали заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який подав до розгляду заяви  

іноземних громадян Адигьозяльзаде Махаммад Мязагір огли, Шамізада Ніхад 

Мірзарахім огли, які виявили бажання вступити на денну форму навчання за 

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

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» обов’язковим є вступне випробування у формі співбесіди. На підставі 

поданих документів іноземним громадянином допустити Адигьозяльзаде 

Махаммад Мязагір огли, Шамізада Ніхад Мірзарахім огли 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 вступного випробування у формі співбесіди з 

іноземним громадянином за ступенем магістра за спеціальністю «Міжнародні 

економічні відносини»  на 08 липня 2016 року о 11
00 

год, ауд. 509. 
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Ухвалили: 
 

1. Зарахувати на навчання за ступенем магістра денної форми навчання: 
 

За спеціальністю «Економіка»  (спеціалізація «Економічна кібернетика») 

         1.Ханкішієв Хангусейн Айаз огли 

 

2. Допустити до вступного випробування у формі співбесіди для 

зарахування за ступенем магістра денної форми навчання: 
 

За спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»   

1. Адигьозяльзаде Махаммад Мязагір огли 

2. Шамізада Ніхад Мірзарахім огли 

 

3.  Призначити вступні випробування у формі співбесіди з іноземними 

громадянами за ступенем магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні 

відносини»  на 08 липня 2016 року о 11
00 

год, ауд. 509. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                        О.О. Нестуля 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                     О.С.Куцевол 
 

 


