
 

 

Протокол № 20 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 25 липня 2017 р.  

 

 
 

Присутні 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 надання рекомендації до зарахування на навчання іноземних 

громадян за ступенем бакалавра денної форми навчання. 

2. Про прийняття документів вступників на магістерські програми без 

підтвердження диплома в ЄДЕБО та/або без обов’язкового подання додатку до 

нього. 

 

Слухали: 

 

1. Слухали заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який повідомив, що Сейду Ямін успішно склав вступні 



випробування та виконав всі умови для зарахування відповідно до р. 12 Правил 

прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» і запропонував рекомендувати його до 

зарахування за ступенем бакалавра денної форми навчання.  

2. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії ПУЕТ 

Куцевол О.С., яка подала до розгляду заяви вступників Гришко Анастасії 

Миколаївни та Сокола  Олександра Валентиновича на денну форму навчання за 

ступенем магістра. Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України 

№1/9-403 від 24.07.2017 року для забезпечення в повному обсязі права 

громадян на здобуття наступного рівня вищої освіти прийняти заяви вступників 

та допустити їх до вступних випробувань на основі диплома бакалавра при 

відсутності підтвердження диплома в ЄДЕБО та/або без обов’язкового подання 

додатку до нього. 

 

Ухвалили: 

 
 

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

За спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

1. Сейду Ямін 

 

 

2. Прийняти документи та допустити до вступного фахового випробування 

у формі усного екзамену, вступного випробування з іноземної мови у формі 

письмового екзамену та додаткового вступного випробування у формі 

письмового екзамену за ступенем магістра  за відповідною спеціальністю та 

магістра  за іншою спеціальністю денної форми навчання: 
 

За спеціальністю  «Комп’ютерні науки» 

 

1. Сокол  Олександр Валентинович 

 

За спеціальністю «Економіка» освітня програма «Управління 

персоналом та економіка праці» 

 

1. Гришко Анастасія Миколаївна 

 

 

 
 

 

Заступник голови 

 приймальної комісії                                                                 М.Є. Рогоза 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                  О.С.Куцевол 


