
Протокол № 18 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 19 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 затвердження змін до Правил прийому до Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2016 році. 

2. Про подовження строків прийому заяв на навчання (денна форма) бакалавра, 

спеціаліста, магістра. 
 

 

Слухали: 
 

1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії ПУЕТ 

Куцевол О.С., яка повідомила про необхідність затвердження змін до Правил прийому до 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» у 2016 році, розроблених на основі Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 

жовтня 2015 року №1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 

2015 року за      №1351/27796. 

Зміни до Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2016  році, розроблених на основі Умов 

прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році внести згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2016 року за № 755  «Про затвердження 

Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» 

(зареєстровано у Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 року за      №928/29058.  

2. З другого питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії 

Куцевол О.С., яка повідомила, про прийом заяв від осіб, які вступають на навчання за 

ступенем бакалавра, спеціаліста, магістра на основі здобутого попереднього ступеня 

(рівня) вищої аба професійної освіти без внесення даних дипломів до ЄДЕБО та 

проведення вступних випробувань у встановлені Умовами прийому до вищих навчальних 

закладів України терміни за умови внесення заяв від зазначених абітурієнтів до ЄДЕБО до 

27 липня 2016 року (згідно додатку 1). 
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Ухвалили: 
 

1. Зміни до Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2016 році від 19 липня 2016 року 

затвердити. 

2. Строки прийому заяв на навчання (денна форма) бакалавра, спеціаліста, магістра 

подовжити. 
 

 

 
 

 

 

Голова приймальної комісії                                                              О.О. Нестуля 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                           О.С.Куцевол  
 

 


