
 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання приймальної комісії 

 

 

 

30  вересня 2021 року                  м. Полтава                                          № 40 
 

 

Присутні постійні члени: 9 

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 комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 

Гасій О.В. –  директор Навчально-наукового центру забезпечення якості 

вищої освіти; 

Ткаченко А.С. – директор Навчально-наукового інституту денної освіти; 

Шимановська В.Л. – директор Навчально-наукового інституту заочно-

дистанційного навчання; 

Зінченко О.М. – заступник директора Навчально-наукового інституту 

міжнародної освіти; 

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

інформаційного забезпечення освітнього процесу; 

Акулович А.Є.  – голова студентської  Ради ПУЕТ. 

 

 

 Порядок денний: 

     1. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс (з 

нормативним строком навчання) денної форми, терміном навчання 2 роки 10 

місяців. 

     2. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс (з 

нормативним строком навчання) заочної форми, терміном навчання 2 роки 10 

місяців. 



     3. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (з 

нормативним строком навчання) денної форми, терміном навчання 1 рік 10 

місяців. 

     4. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (з 

нормативним строком навчання) заочної форми, терміном навчання 1 рік 10 

місяців. 

     5. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому бакалавра на 2 курс (з нормативним строком 

навчання) денної форми, терміном навчання 2 роки 10 місяців. 

     6. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому бакалавра на 2 курс (з нормативним строком 

навчання) заочної форми, терміном навчання 2 роки 10 місяців. 

     7. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

магістра на основі диплому бакалавра на 1 курс денної форми            

навчання, термін 1 рік 4 місяці. 

    8. Про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

магістра на основі диплому бакалавра на 1 курс заочної форми навчання, 

термін 1 рік 4 місяці. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

     1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

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

випробувань вступників на 2 курс (з нормативним строком навчання) денної 

форми,  терміном навчання 2 роки 10 місяців за ступенем бакалавра на 

основі диплому молодшого  спеціаліста, для яких відповідно  до  Правил 

прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (Додаток 2) обов’язковим є фахове 

випробування та два ЗНО. 

     2. З другого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 
випробувань вступників на 2 курс (з нормативним строком навчання) заочної 

форми, терміном навчання 2 роки 10 місяців за ступенем бакалавра на 

основі диплому молодшого  спеціаліста, для яких відповідно  до  Правил 

прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (Додаток 2) обов’язковим є фахове 

випробування та два ЗНО. 

     3. З третього питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 
випробувань вступників на 3 курс (з нормативним строком навчання) денної 

форми,  терміном навчання 1 рік 10 місяців за ступенем бакалавра на основі 

диплому молодшого  спеціаліста, для яких відповідно  до  Правил прийому 

до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 



економіки і торгівлі» (Додаток 2)  обов’язковим є фахове випробування та 

два ЗНО. 

     4. З четвертого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 
випробувань вступників на 3 курс (з нормативним строком навчання) заочної 

форми , терміном навчання 1 рік 10 місяців за ступенем бакалавра на основі 

диплому молодшого  спеціаліста, для яких відповідно  до  Правил прийому 

до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (Додаток 2) обов’язковим є фахове випробування та 

два ЗНО. 

     5. З п’ятого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

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

випробувань вступників на 2 курс (з нормативним строком навчання) денної 

форми, терміном навчання 2 роки 10 місяців за ступенем бакалавра на 

основі диплому бакалавра, для яких відповідно  до  Правил прийому до 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» обов’язковим є фахове випробування. 

     6. З шостого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 
випробувань вступників на 2 курс (з нормативним строком навчання) заочної 

форми, терміном навчання 2 роки 10 місяців за ступенем бакалавра на 

основі диплому бакалавра, для яких відповідно  до  Правил прийому до 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» обов’язковим є фахове випробування. 

        7. З сьомого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 
випробувань вступників денної форми навчання за ступенем магістра на 

основі диплому бакалавра, для яких відповідно  до: п. п. 3.4.3 Правил 

прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» обов’язковими є результати єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування для спеціальності 081 «Право»; п. п. 7.3 Правил прийому до 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» обов’язковими є результати єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та фахового вступного випробування. 

      8. З восьмого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Куцевол О.С., яка подала до розгляду результати вступних 
випробувань вступників заочної форми навчання за ступенем магістра на 

основі диплому бакалавра, для яких відповідно  до: п. п. 7.3 Правил прийому 

до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» обов’язковими є результати єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та фахового вступного випробування. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ:  

     1. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С., 

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс (з 

нормативним строком навчання) денної форми, терміном навчання 2 роки 10 

місяців. 

     2. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С., 

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс (з 

нормативним строком навчання) заочної форми, терміном навчання 2 роки 10 

місяців. 

     3. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С., 

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (з 

нормативним строком навчання) денної форми, терміном навчання 1 рік 10 

місяців. 

    4. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С., 

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (з 

нормативним строком навчання) заочної форми, терміном навчання 1 рік 10 

місяців. 

     5. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С., 

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому бакалавра на 2 курс (з нормативним строком 

навчання) денної форми, терміном навчання 2 роки 10 місяців. 

      6. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С., 

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому бакалавра на 2 курс (з нормативним строком 

навчання) заочної форми, терміном навчання 2 роки 10 місяців. 

      7. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С., 

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

магістра на основі бакалавра на 1 курс денної форми навчання, термін 

1 рік 4 місяці. 

      8. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії Куцевол О.С., 

про рекомендації до зарахування вступників на навчання за ступенем 

магістра на основі бакалавра на 1 курс заочної форми навчання, термін 

1 рік 4 місяці. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

     1. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс (з 

нормативним строком навчання) денної форми, терміном навчання 2 роки 10 

місяців (Додаток 1). 



    2. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс (з 

нормативним строком навчання) заочної форми, терміном навчання 2 роки 10 

місяців (Додаток 2). 

     3. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (з 

нормативним строком навчання) денної форми, терміном навчання 1 рік 10 

місяців (Додаток 3). 

      4. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс (з 

нормативним строком навчання) заочної форми, терміном навчання 1 рік 10 

місяців (Додаток 4). 

      5. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому бакалавра на 2 курс (з нормативним строком 

навчання) денної форми, терміном навчання 2 роки 10 місяців (Додаток 5). 

      6. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

бакалавра на основі диплому бакалавра на 2 курс (з нормативним строком 

навчання) заочної форми, терміном навчання 2 роки 10 місяців(Додаток 6). 

      7. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

магістра на основі бакалавра на 1 курс денної форми навчання,               

термін 1 рік 4 місяці (Додаток 7). 

      8. Рекомендувати до зарахування вступників на навчання за ступенем 

магістра на основі бакалавра на 1 курс заочної форми навчання,              

термін 1 рік 4 місяці(Додаток 8). 

 

 

 

 

Голова засідання:  

 

Голова приймальної комісії     ____________          Олексій  НЕСТУЛЯ 
(посада)                                                                 (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                    ________________            Ольга КУЦЕВОЛ 

          (посада)                                                                  (підпис)                                    (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 


