
 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання приймальної комісії 

 

13 травня 2022 року                    м. Полтава                                          № 11 

 

Присутні постійні члени:11 

Відсутні постійні члени: 0 

Постійні члени:  

Нестуля О.О. – голова приймальної комісії, ректор закладу вищої освіти; 

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

закладу вищої освіти; 

Кириченко О.В. – відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

закладу вищої освіти кафедри товарознавства,  біотехнології, експертизи та 

митної справи; 

Гудзь Т.П. – заступник відповідального секретаря з набору на навчання до 

аспірантури, завідувач відділу аспірантури та докторантури; 

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; 

Косачева Марина Геннадіївна – заступник відповідального секретаря з 

набору на довузівську підготовку іноземних студентів та осіб без 

громадянства, заступник директора Навчально-наукового інституту 

міжнародної освіти; 

Діденко Л.М. – голова профспілкового комітету, директор бібліотеки, в.о. 

директора Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу; 

Акулович А.Є. – голова студентської Ради ПУЕТ. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження програм фахового іспиту для вступників за 

ступенем магістра згідно Правил прийому до Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2022 році. 



2. Про затвердження програм для складання вступного 

випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови для 

вступників за ступенем магістра згідно Правил прийому до Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» у 2022 році. 

3. Про затвердження програм вступних випробувань для іноземних 

студентів  за ступенем бакалавра, магістра згідно Правил прийому до Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» в 2022 році. 

4. Про затвердження програм для складання вступного 

випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з української мови, 

математики та історії України для вступників за ступенем бакалавра згідно 

р.8 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році. 

5. Про затвердження програми магістерського тесту навчальної 

компетентності для вступу на навчання на основі здобутого рівня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступників за 

ступенем магістра згідно р.8 Порядку прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2022 році. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. З першого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Кириченко О.В., яка повідомила про необхідність 

затвердження програм фахового іспиту для вступників за ступенем магістра. 

2. З другого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Кириченко О.В., яка повідомила про необхідність 

затвердження програм для складання вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови для вступників за ступенем 

магістра. 

3. З третього питання слухали заступника директора Навчально-

наукового інституту міжнародної освіти ПУЕТ Зінченко О.М., яка 

повідомила про необхідність затвердження програм вступних випробувань 

для іноземних студентів  за ступенем бакалавра, магістра. 

4. З четвертого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Кириченко О.В., яка повідомила про необхідність 

затвердження програм для складання вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди з української мови, математики та історії 

України для вступників за ступенем бакалавра. 

5. З п’ятого питання слухали відповідального секретаря приймальної 

комісії ПУЕТ Кириченко О.В., яка повідомила про необхідність 



затвердження програми магістерського тесту навчальної компетентності для 

вступу на навчання на основі здобутого рівня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступників за ступенем магістра. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Слухали директора Навчально-наукового інституту денної освіти 

Ткаченко А.С., щодо затвердження програм фахових іспитів для вступників 

за ступенем магістра на спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні 

економічні відносини». 

2. Слухали директора Навчально-наукового інституту заочно-

дистанційного навчання Шимановську В.Л., щодо затвердження програм 

фахових іспитів для вступників за ступенем магістра на спеціальності 051 

«Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління 

та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини». 

3. Слухали директора Навчально-наукового центру забезпечення якості 

вищої освіти щодо затвердження програм для складання вступного 

випробування у формі індивідуальної усної співбесіди з української мови, 

математики та історії України для вступників за ступенем бакалавра та 

програми магістерського тесту навчальної компетентності для вступу на 

навчання на основі здобутого рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) для вступників за ступенем магістра. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити програми фахових іспитів для вступників за ступенем 

магістра зі спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 

«Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні 

відносини». 

2. Затвердити програми для складання вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови для вступників за ступенем 

магістра. 

3. Затвердити програми вступних випробувань для іноземних студентів  

за ступенем бакалавра, магістра. 



4. Затвердити програми для складання вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди з української мови, математики та історії 

України для вступників за ступенем бакалавра. 

5. Затвердити програми магістерського тесту навчальної компетентності 

для вступу на навчання на основі здобутого рівня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступників за ступенем магістра. 

 

Голова засідання:  

 

 

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

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                    ________________          Олена КИРИЧЕНКО 

          (посада)                                                                       (підпис)                                           (ініціали, прізвище) 


