
Протокол № 9 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 15 травня 2017 р.  

 
 

Присутні:  
Нестуля О.О. – голова комісії, ректор.  

Члени комісії:  
Рогоза М.Є.- заступник голови приймальної комісії, перший проректор; 

Герман Н.В.- директор науково-навчального центру; 

 Педченко Н.С.- директор інституту економіки, управління та інформаційних 

технологій;  

Тягунова Н.М.- декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу; 

Скрипник В.О. – декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу; 

Іванов Ю.В.- директор інституту заочно-дистанційного навчання; 

Куцевол О.С.- відповідальний секретар приймальної комісії, старший викладач 

кафедри вищої математики та фізики; 

Сергійчук В.О.- заступник відповідального секретаря з набору на навчання за 

ступенем магістра, асистент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики; 

Кульчій О.О.- заступник відповідального секретаря приймальної комісії з набору 

студентів за заочною формою навчання, доцент кафедри правознавства; 

Горячова О.О.- заступник відповідального секретаря приймальної комісії з набору 

на навчання за ступенем бакалавра з відривом від виробництва на базі повної середньої 

освіти, доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів;  

Дзекун Ю.О.- заступник відповідального секретаря з набору іноземних студентів, 

декан по роботі з іноземними студентами; 

Діденко Л.М.- голова профспілкового комітету, начальник редакційно-видавничого 

відділу; 

Нікологорський Олександр - голова Ради студентів ПУЕТ. 
 

 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного 

випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти 

магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році.  

2. Про затвердження змін до Правил прийому до Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2017 році. 

 

Слухали: 

 

1. З першого  питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії ПУЕТ 

Куцевол О.С., яка повідомила про необхідність затвердження Положення про проведення 

єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття 



ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році, яке включає в 

себе такі розділи: загальні положення; порядок, подання апеляцій вступниками; права та 

обов’язки вступників; суб’єкти проведення єдиного фахового вступного випробування; 

колегіальні робочі органи з підготовки, організації та проведення єдиного фахового 

вступного випробування; реєстрація для проходження єдиного фахового вступного 

випробування; проведення єдиного фахового вступного випробування; результати 

єдиного вступного фахового випробування; апеляція; громадські спостереження; 

фінансування єдиного фахового вступного випробування (затверджено Наказом 

Міністерства освіти і науки України 11.04.2017 № 579).  

2. З другого  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 2017 році, розроблених на основі Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 

жовтня 2016 року №1236. 

Зміни до Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2017  році, розроблених на основі Умов 

прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році внести згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2017 року за № 637  «Про затвердження 

Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236 « Про 

затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 

році» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22 травня  2017 року за №646/30514.  

 

Ухвалили: 
 

1. Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 

незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за 

спеціальністю 081 «Право» в 2017 році затвердити. 

2. Зміни до Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2017 році від 15 травня 2017 року 

затвердити. 

 

 

 
 

Голова приймальної комісії                                                              О.О. Нестуля 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                           О.С.Куцевол  
 


