
 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання приймальної комісії 

 

27 березня 2020 року   м. Полтава     № 9 
 

Присутні постійні члени: 11 

Відсутні постійні члени: 0 

 

Постійні члени: 

Нестуля О.О. – голова комісії, ректор. 

Педченко Н.С. – заступник голови приймальної комісії, перший проректор; 

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

викладач кафедри інженерії, обладнання та математики; 

Герман Н.В. – начальник науково-методичного відділу ліцензування та 

акредитації; 

Молчанова Н.Ю.  – начальник відділу управління освітньою діяльністю; 

Вергал К.Ю.  – директор інституту економіки, управління та інформаційних 

технологій; 

Ткаченко А.С. – 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; 

Зінченко О.М. – заступник директора інституту міжнародної освіти з 

підготовки іноземних студентів; 

Діденко Л.М. – голова профспілкового комітету, директор центру 

інформаційного забезпечення освітнього процесу; 

Негода М.О. – голова студентської Ради ПУЕТ. 

 

Порядок денний: 

1. Про організацію прийому до університету на навчання за 

ступенем магістра (друга вища освіта) в період з 06 по 12 квітня 2020 року за 

дистанційними технологіями. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії ПУЕТ Куцевол О.С., 

яка довела до відома членів Приймальної комісії інформацію щодо 



необхідності прийому до університету на навчання за ступенем магістра 

(друга вища освіта) відповідно до Правил прийому до Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в 

період з 06 по 12 квітня 2020 року за дистанційними технологіями та подала 

до розгляду порядок прийому.  

 

ВИСТУПИЛИ:  
Начальник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації  

Герман Н.В., яка звернула увагу на те, що для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19», від 25 березня 2020 року № 239 № «Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», на виконання 

листа МОН України від 11 березня 2020 року № № 1/9-154, наказу МОН 

України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», листа МОН України від 

27 березня 2020 року № № 1/9-178 «Про завершення 2019-2020 навчального 

року» та наказу від 27 березня 2020 року № 59-Н «Про доповнення до наказу 

від 11 березня 2020 року № 53-Н «Про тимчасове призупинення та 

переведення на дистанційні технології освітнього процесу на період 

карантину» відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2020 році та 

підтримала рекомендацію щодо організації прийому до університету на 

навчання за ступенем магістра (друга вища освіта) в період з 06 по 12 квітня 

2020 року за дистанційними технологіями, запропонувала підготувати наказ 

про організацію прийому та затвердження порядку прийому. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати затвердити порядок організації прийому до 

університету на навчання за ступенем магістра (друга вища освіта) 

відповідно до  Правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» в період з 06 по 12 квітня 

2020 року за дистанційними технологіями. 

 

 

Голова засідання:  

 

Голова приймальної комісії     ____________               О.О. Нестуля 
(посада)                                                                 (підпис)                 (ініціали, прізвище) 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                    ________________                  О.С. Куцевол  
          (посада)                                                                  (підпис)                                         (ініціали, прізвище) 


