
Протокол №46 

засідання приймальної комісії 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

від 03 вересня  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 рекомендації до зарахування вступників  за ступенем магістра на 

основі диплому бакалавра денної форми навчання  відповідно до         

Розділу V п.8 Умов прийому на навчання до Закладів вищої освіти у         

2018 році.  

 

Слухали: 

 

1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 

випробувань вступників  за ступенем магістра на основі диплому бакалавра 

денної форми  навчання (Додаток 1), вступників які складали ЗНО,  для яких 

відповідно до Розділу V п.8 Умов прийому на навчання до Закладів вищої 

освіти у 2018 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за 

всіма формами навчання за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні 

науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні поведінкові 

науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 

29 «Міжнародні відносини» на основі здобутого ступеня вищої освіти або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, додаткові строки прийому заяв 

та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб визначаються Правилами прийому в межах з 01 

вересня по 30 листопада. При цьому використовуються результати єдиного 

фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту отримані 

в порядку, передбаченому в пунктах 5-7 цього розділу. 

 

 

 



 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати до зарахування вступників  за ступенем магістра на 

основі диплому бакалавра денної та заочної форм навчання, відповідно до  

Розділу V п.8 Умов прийому на навчання до Закладів вищої освіти у          

2018 році згідно з Додатку 1. 

 
 

 

 

 Голова приймальної комісії                                                       О.О. Нестуля 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                  О.С. Куцевол  


