
 

Протокол № 8 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 10 квітня 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; 

Карпенко Ю.В.- заступник відповідального секретаря з набору на 

навчання за ступенем магістра, доцент кафедри туристичного та готельного 

бізнесу; 

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

набору студентів за заочною формою навчання, доцент кафедри правознавства; 

Лавренюк Р.М.- заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії, відповідальний за внесення даних до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти та відповідальний за прийняття і розгляд електронних заяв, 

асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності в 

економічних системах; 

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, аспірантів і 

докторантів ПУЕТ. 
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Порядок денний: 
 

1. Про затвердження програм співбесід для осіб, які мають право на 

зарахування за результатами співбесіди згідно п.3.3 Правил прийому до ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в 2017 році  та 

вступають на навчання за ступенем бакалавра (повний термін) денної та заочної 

форм навчання. 

2. Про затвердження програм і білетів вступних екзаменів для вступників 

на основі повної загальної середньої освіти на навчання за ступенем бакалавра 

(повний термін) денної та заочної форм навчання. 

3. Про затвердження програм і білетів вступних екзаменів для вступників 

за ступенем магістра спеціальності «Право», які мають право на зарахування за 

результатами фахових випробувань згідно  п. 3.4 Правил прийому до ВНЗ 

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

 

 

Слухали: 

1. З першого  питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка повідомила про необхідність затвердження 

програм співбесід для осіб, які мають право на зарахування за результатами 

співбесіди згідно п.3.3 Правил прийому до ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» в 2017 році  та вступають на навчання за 

ступенем бакалавра (повний термін) денної та заочної форм навчання. 

2. З другого  питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка повідомила про необхідність затвердження 

програм і білетів вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти на навчання за ступенем бакалавра  (повний термін) денної та 

заочної форм навчання.  

3. З третього  питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка повідомила про необхідність затвердження 

програм і білетів вступних екзаменів для вступників за ступенем магістра 

спеціальності «Право», які мають право на зарахування за результатами 

фахових випробувань згідно  п. 3.4 Правил прийому до ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» в 2017 році денної та заочної 

формнавчання.  
 

Ухвалили: 

 

1. Програми співбесід для осіб, які мають право на зарахування за 

результатами співбесіди згідно п.3.3 Правил прийому до ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» в 2017 році  та вступають на 
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навчання за ступенем бакалавра (повний термін) денної та заочної форм 

навчання затвердити. 

2. Програми і білети вступних екзаменів для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на навчання за ступенем бакалавра  (повний термін) 

денної та заочної форм навчання затвердити. 

3. Програму і білети вступних екзаменів для вступників за ступенем 

магістра спеціальності «Право», які мають право на зарахування за 

результатами фахових випробувань згідно  п. 3.4 Правил прийому до ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в 2017 році денної 

та заочної форм навчання затвердити. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                        О.О. Нестуля 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                     О.С.Куцевол 
 


