
 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання приймальної комісії 

 

05 травня 2020 року                    м. Полтава                                          № 12 
 

Присутні постійні члени: 12 

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. Щодо скасування обов’язкового складання додаткових фахових 

вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки). 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду пропозицію щодо 

скасування обов’язкового складання додаткових фахових вступних 

випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до змін 

до Закону України «Про вищу освіту» від 16.01.2020 року, зокрема в частині  

скасування обов’язкового складання додаткових фахових вступних 

випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з наступним 

внесенням змін до Правил прийому після затвердження змін до умов 

прийому 2020 року.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Педченко Н.С., заступника голови приймальної комісії, першого 

проректора, яка запропонувала підтримати пропозицію щодо скасування 

обов’язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для 

вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити пропозицію щодо скасування обов’язкового складання 

додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти 

(освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки). 

2. Опублікувати відповідну інформацію на сайті ПУЕТ. 

3. Внести змін до Правил прийому, зокрема в частині  скасування 

обов’язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для 

вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки) після  затвердження змін до 

Умов прийому 2020 року.  

 

Голова засідання:  

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

 

Відповідальний секретар 

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


