
Протокол № 26 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 09 липня 2018 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; 

Бичков Я.М.  - в.о. директора інституту економіки, управління та 

інформаційних технологій;  

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

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

викладач кафедри вищої математики та фізики; 

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; 

Негода М.О. - голова Ради студентів ПУЕТ. 

 

    Порядок денний: 

1. Про допуск до вступних іспитів згідно спеціальних умов щодо участі у 

конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі ступеня 

бакалавра.  

 

Слухали: 

1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка запропонувала допустити вступника 

Андрусенко Євгенія Миколайовича до вступних іспитів на денну форму 

навчання за ступенем магістр на основі ступеня бакалавра, який згідно з 

пунктом 5 розділу VIII  Умов прийому, є особою, яка в 2018 році не брала 

участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 

через наявність захворювання,  що може бути перешкодою для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 

2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 

грудня 2016 року за № 1707/29837  та  абзацу другого частини третьої статті 

44 Закону України «Про вищу освіту» для якої обов’язковими є вступні 

випробування. 

 

 

 

 

 

 



 

Ухвалили: 

1. Допустити до вступних випробування згідно спеціальних умов щодо 

участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі 

ступеня бакалавра, вступника Андрусенко Євгенія Миколайовича на денну 

форму навчання за ступенем магістр. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                           О.О. Нестуля 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                       О.С. Куцевол  


