
Протокол № 66 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 19 грудня 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; 

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

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

викладач кафедри вищої математики та фізики; 

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 

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

набору студентів за заочною формою навчання, доцент кафедри правознавства; 

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

за ступенем магістра, асистент кафедри економіки підприємства та економічної 

кібернетики 

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 О.В.- голова Ради студентів, аспірантів і докторантів ПУЕТ. 
 

 

 

 

Порядок денний: 
 

1. Про Звіт про роботу Приймальної комісії Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з набору студентів на 

2017/2018 навчальний рік. 

2. Про затвердження Правил прийому до Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Філії «Черкаський 

кооперативний економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Філії «Білгород-

Дністровський економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Миколаївського 

коледжу бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» у 2018 році. 



3. Про затвердження Положення про апеляційну комісію Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

у 2018 році.  

4. Про затвердження Плану роботи приймальної комісії Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2018 році. 

5. Про затвердження програм фахових випробувань для вступників за  

ступенем бакалавр на 1 курс (зі скороченим строком навчання) та на 3 курс. 

6. Про затвердження програм фахових випробувань для вступників за  

ступенем  бакалавра на 2 курс. 

7. Про затвердження екзаменаційних білетів фахових вступних випробувань 

для вступників за  ступенем бакалавр на 1 курс (зі скороченим строком навчання) 

та на 3 курс. 

8. Про затвердження екзаменаційних білетів фахових вступних випробувань 

для вступників за  ступенем бакалавр  на 2 курс. 

 

Слухали: 
 

1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії 

ПУЕТ Куцевол О.С., яка доповіла про підсумки набору студентів на 2016-2017 

н.р. і заходи щодо поліпшення якісного складу прийому студентів (звіт додається). 

2. З другого  питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії 

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

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»; Філії «Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж» Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж» Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

Миколаївського коледжу бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2018 році, розроблених на основі 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1378.   

Правила прийому містять: загальні положення прийому на навчання до 

ПУЕТ; організацію прийому вступників до ПУЕТ; вимоги до рівня освіти 

вступників; строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання; порядок прийому заяв і документів для вступу 

у ПУЕТ; вступні випробування та конкурсний відбір; участь у конкурсі за 

результатами вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти; 

зарахування за співбесідою; зарахування поза конкурсом; право на першочергове 

зарахування; формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, 

рекомендованих до зарахування; надання рекомендацій для зарахування; реалізація 

права вступників на обрання місця навчання; коригування списку рекомендованих 

до зарахування; наказ про зарахування; особливості прийому та навчання іноземців 

та осіб без громадянства у ПУЕТ; зарахування до ПУЕТ на звільнені місця та 

зберігання робіт вступників; забезпечення відкритості та прозорості при 

проведенні прийому до вищих навчальних закладів.  

3. З третього питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії 

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



про апеляційну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» у 2018 році, яке включає загальні положення про 

апеляційну комісію; порядок, подання апеляцій вступниками; порядок, розгляду 

апеляцій апеляційною комісією; порядок оформлення рішення апеляційної комісії; 

також містить бланк заяви апеляції вступника та бланк протоколу, яким 

оформляється рішення апеляційної комісії. 

4. З четвертого  питання слухали відповідального секретаря приймальної 

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

роботи приймальної комісії Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2018 році, який включає основні 

напрямки роботи: створення організаційного та інформаційного забезпечення 

вступної кампанії; формування бази даних вступників ступеня бакалавра, магістра 

денної та заочної форм навчання; встановлення строків прийому документів, 

вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання за 

ступенем бакалавра (повний, скорочений та нормативний строки навчання), 

магістра денної та заочної форм навчання; врахування особливостей прийому до 

університету іноземних громадян. 

5. З п’ятого  питання слухали відповідального секретаря приймальної 

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

фахових випробувань за  ступенем бакалавр на 1 курс (зі скороченим строком 

навчання) та на 3 курс зі спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа  (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»); 

«Право»; «Економіка» (освітні програми «Економічна кібернетика», «Економіка 

підприємства»); «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітні 

програми «Товарознавство і торговельне підприємництво (Товарознавство і 

комерційна діяльність)», «Товарознавство і торговельне підприємництво 

(Товарознавство та експертиза в митній справі)»; «Менеджмент»; «Маркетинг»; 

«Фінанси, банківська справа та страхування» ; «Облік і оподаткування»  (освітня 

програма «Облік і аудит»); «Комп’ютерні науки» / «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології»; «Харчові технології» (освітня програма «Харчові 

технології та інженерія»); «Готельно-ресторанна справа»; «Туризм»; «Біотехнології 

та біоінженерія» (освітня програма «Біотехнологія»). 

6. З шостого питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії 

Куцевол О.С., яка повідомила про необхідність затвердження програм фахових 

випробувань: 

- для вступників за  ступенем бакалавр на 2 курс зі спеціальностей 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  (освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність»); «Філологія» спеціалізація 

«Філологія (Германські мови та література (переклад включно))» (освітня програма 

«Філологія (англійська, німецька мови)»); «Право»; «Економіка» (освітні програми 

«Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та 

економіка праці»); «Міжнародні економічні відносини»; «Маркетинг»; «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; «Облік і оподаткування»  (освітня програма 

«Облік і аудит»), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітні 

програми «Товарознавство і торговельне підприємництво (Товарознавство і 

комерційна діяльність)», «Товарознавство і торговельне підприємництво 



(Товарознавство та експертиза в митній справі)»; «Менеджмент»; «Комп’ютерні 

науки»; «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Біотехнологія» 

«Харчові технології» (освітня програма «Харчові технології та інженерія»); 

«Готельно-ресторанна справа»; «Туризм». 

7. З сьомого питання слухали відповідального секретаря приймальної комісії 

Куцевол О.С., яка повідомила про необхідність затвердження білетів фахових 

випробувань за  ступенем бакалавр на 1 курс (зі скороченим строком навчання)  та 

на 3 курс зі спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  (освітні 

програми «Документознавство та інформаційна діяльність», «Менеджмент 

інформаційних ресурсів»); «Право»; «Економіка» (освітні програми «Економічна 

кібернетика», «Економіка підприємства»); «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» (освітні програми «Товарознавство і торговельне підприємництво 

(Товарознавство і комерційна діяльність)», «Товарознавство і торговельне 

підприємництво (Товарознавство та експертиза в митній справі)»; «Менеджмент»; 

«Маркетинг»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Облік і 

оподаткування»  (освітня програма «Облік і аудит»); «Комп’ютерні науки» / 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»; «Харчові технології» (освітня 

програма «Харчові технології та інженерія»); «Готельно-ресторанна справа»; 

«Туризм»; «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Біотехнологія»).  

8. З восьмого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

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

фахових випробувань: 

- для вступників за  ступенем бакалавр на 2 курс зі спеціальностей 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  (освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність»); «Філологія» спеціалізація 

«Філологія (Германські мови та література (переклад включно))» (освітня програма 

«Філологія (англійська, німецька мови)»); «Право»; «Економіка» (освітні програми 

«Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та 

економіка праці»); «Міжнародні економічні відносини»; «Маркетинг»; «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; «Облік і оподаткування»  (освітня програма 

«Облік і аудит»), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітні 

програми «Товарознавство і торговельне підприємництво (Товарознавство і 

комерційна діяльність)», «Товарознавство і торговельне підприємництво 

(Товарознавство та експертиза в митній справі)»; «Менеджмент»; «Комп’ютерні 

науки»; «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Біотехнологія«Харчові 

технології» (освітня програма «Харчові технології та інженерія»); «Готельно-

ресторанна справа»; «Туризм». 

 

Ухвалили: 
 

1. Звіт про роботу приймальної комісії університету затвердити. 

2. Правила прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»; Філії «Черкаський кооперативний 

економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»; Філії «Білгород-Дністровський 

економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»; Миколаївського коледжу бізнесу і 



права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» у 2018 році затвердити. 

3. Положення про апеляційну комісії Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2018 році 

затвердити.  

4. План роботи приймальної комісії Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2018 році 

затвердити. 

5. Програми фахових випробувань для вступників за  ступенем бакалавр на 1 

курс (зі скороченим строком навчання)  та на 3 курс затвердити. 

6. Програми фахових випробувань для вступників за  ступенем бакалавр  на 2 

курс затвердити. 

7. Екзаменаційні білети фахових випробувань для вступників за  ступенем 

бакалавр на 1 курс (зі скороченим строком навчання)  та на 3 курс затвердити. 

8. Екзаменаційні білети фахових випробувань для вступників за  ступенем 

бакалавр  на 2 курс затвердити. 
 

 

Голова приймальної комісії                                                              О.О. Нестуля 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                           О.С.Куцевол  
 

 

 


