
 

Протокол № 58 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 27 жовтня 2017 р.  
 

 

Присутні:  

Нестуля О.О. – голова комісії, ректор.  

Члени комісії:  
Педченко Н.С.-заступник голови приймальної комісії, перший проректор; 

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

Гасій О.В.- в.о. директора 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 надання рекомендації до зарахування на навчання іноземних 

громадян за ступенем бакалавра заочної форми навчання. 

3. Про надання рекомендації до зарахування на навчання іноземних 

громадян за ступенем магістра денної форми навчання. 

4. Про надання рекомендації до зарахування на навчання іноземних 

громадян за ступенем магістра заочної форми навчання. 

5. Про допуск іноземних громадян до вступного випробування у формі 

співбесіди за ступенем бакалавра денної форми навчання. 



6. Про допуск іноземних громадян до вступного випробування у формі 

співбесіди за ступенем магістра денної форми навчання. 

7. Про призначення та затвердження дати проведення вступного 

випробування у формі співбесіди для іноземних громадян за ступенями 

бакалавра денної форми навчання та магістра денної форми навчання. 

 

Слухали: 

 

1. З першого питання слухали заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який повідомив, що Чаундрі 

Мухаммад Нохман, Метволли Абдаллах, Фарукі Абу Зейн, Бенхамму Закаріе, 

Ларті Вахаб Хакім, Левіссі Мохаммед Валл, Таха Мухаммад, Фарукі Мухаммад 

Харіс, Ховаджа Сагар успішно склали вступні випробування та виконали всі 

умови для зарахування відповідно до р. 12 Правил прийому до Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» і запропонував рекомендувати їх до зарахування за ступенем 

бакалавра денної форми навчання.  

2. З другого питання слухали заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який повідомив, що Алієв Хабіб 

Вугар огли, Баштемур Айшегюль успішно склали вступні випробування та 

виконали всі умови для зарахування відповідно до р. 12 Правил прийому до 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» і запропонував рекомендувати їх до зарахування за ступенем 

бакалавра заочної форми навчання.  

3. З третього питання слухали заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який повідомив, що Олавехінмі 

Коладе Шола, Кумахор Дівіна Холалі успішно склали вступні випробування та 

виконали всі умови для зарахування відповідно до р. 12 Правил прийому до 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» і запропонував рекомендувати їх до зарахування за ступенем 

магістра денної форми навчання.  

4. З четвертого питання слухали заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який повідомив, що Гусейнов Заур 

Алішах огли, Зейналзаде Ельвін Джаббер огли успішно склали вступні 

випробування та виконали всі умови для зарахування відповідно до р. 12 

Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» і запропонував рекомендувати їх до 

зарахування за ступенем магістра заочної форми навчання.  

5. З п’ятого питання слухали заступника відповідального секретаря 

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

заяви  іноземних громадян Накві Сйед Алі Раза, Хан Мухаммад Аріб, Шаалал 

Ража, Бах Ебріма Д, Дарбое Амадоу, Джатта Альхассан Е, Аббас Раміз, Давда 

Абдулаі, Канніх Руфус Вармуян, Киріл Ендурансе Огугу, які виявили бажання 

вступити на денну форму навчання за ступенем бакалавра, для яких відповідно 

до р.12 Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» обов’язковим є вступне 

випробування у формі співбесіди. На підставі поданих документів іноземними 

громадянами допустити Накві Сйед Алі Раза, Хан Мухаммад Аріб, Шаалал 



Ража, Бах Ебріма Д, Дарбое Амадоу, Джатта Альхассан Е, Аббас Раміз, Давда 

Абдулаі, Канніх Руфус Вармуян, Киріл Ендурансе Огугу до вступних 

випробувань. 

6. З шостого питання слухали заступника відповідального секретаря 

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

заяву  іноземного громадянина Фурдуй Володимира Анатолійовича, який 

виявив бажання вступити на денну форму навчання за ступенем магістра, для 

яких відповідно до р.12 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 Фурдуй Володимира Анатолійовича до 

вступних випробувань. 

7. З сьомого питання слухали заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії ПУЕТ Дзекуна Ю.О., який повідомив про необхідність 

призначення дати для проведення вступних випробувань у формі співбесіди з 

іноземними громадянами за ступенями бакалавра денної форми навчання за 

спеціальностями  «Міжнародні економічні відносини»  на 31 жовтня 2017 року 

о 08
00

 год, ауд. 509, «Менеджмент» на 31 жовтня 2017 року о 09
30

 год, ауд. 509, 

«Комп’ютерні науки» на 31 жовтня 2017 року о 12
40

 год, ауд. 509; та магістра 

денної форми навчання за спеціальностю «Публічне управління та 

адміністрування»  на 31 жовтня 2017 року о 14
00

 год, ауд. 509. 

 

 

Ухвалили: 

 

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

 

За спеціальністю «Менеджмент»  

1. Чаудхрі Мухаммад Нохман 
 

За спеціальністю «Маркетинг»  

1. Метволли Абдаллах 

2. Фарукі Абу Зейн 
 

За спеціальністю «Комп’ютерні науки»  

1. Бенхамму Закаріе 

2. Ларті Вахаб Хакім 

3. Левіссі Мохаммед Валл 
 

За спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»  

1. Таха Мухаммад 

2. Фарукі Мухаммад Харіс 

3. Ховаджа Сагар 

 

 

2. Зарахувати на навчання за ступенем бакалавра заочної форми 

навчання: 

 



За спеціальністю «Туризм»  

1. Алієв Хабіб Вугар огли 
 

За спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»  

1. Баштемур Айшегюль 

 

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

 

За спеціальністю «Менеджмент»  

1. Олавехінмі Коладе Шола 
 

За спеціальністю «Маркетинг»  

1. Кумахор Дівіна Холалі 

 

4. Зарахувати на навчання за ступенем магістра заочної форми навчання: 

 

За спеціальністю «Менеджмент»  

1. Гусейнов Заур Алішах огли 

2.Зейналзаде Ельвін Джаббер огли 

 

5. Допустити до вступного випробування у формі співбесіди для 

зарахування за ступенем бакалавра денної форми навчання: 
 

За спеціальністю «Менеджмент»  

1. Накві Сйед Алі Раза 

2. Хан Мухаммад Аріб 

3. Шаалал Ража 
 

За спеціальністю «Комп’ютерні науки»  

1. Бах Ембріма Д 

2. Дарбое Амадоу 

3. Джатта Альхассан Е 
 

За спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»  

1. Аббас Раміз 

2. Давда Абдулаі 

3. Канніх Руфус Вармуян 

4. Киріл Ендурансе Огугу 

 

6. Допустити до вступного випробування у формі співбесіди для 

зарахування за ступенем магістра денної форми навчання: 
 

За спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»  

1. Фурдуй Володимир Анатолійович 

 

7. Призначити вступні випробування у формі співбесіди з іноземними 

громадянами за ступенями бакалавра денної форми навчання за 

спеціальностями  «Міжнародні економічні відносини»  на 31 жовтня 2017 року 

о 08
00

 год, ауд. 509, «Менеджмент» на 31 жовтня 2017 року о 09
30

 год, ауд. 509, 



«Комп’ютерні науки» на 31 жовтня 2017 року о 12
40

 год, ауд. 509; та магістра 

денної форми навчання за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування»  на 31 жовтня 2017 року о 14
00

 год, ауд. 509. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                           О.О. Нестуля 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                       О.С.Куцевол  


